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ATA DA REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS
GERAIS REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2016. Às quatorze horas do dia oito
de abril de dois mil e dezesseis, reuniram-se os membros da Egrégia Congregação da
Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a
presidência do Professor Carlos Alberto Ávila Araújo, diretor da Escola de Ciência da
Informação. Registradas as presenças dos representantes dos servidores docentes
Adalson de Oliveira Nascimento, Alcenir Soares dos Reis, Cíntia de Azevedo
Lourenço, Ivana Denise Parrela, Jorge Tadeu de Ramos Neves, Letícia Julião, Lígia
Maria Moreira Dumont, Luiz Henrique Assis Garcia, Marcello Peixoto Bax, Marta
Eloisa Melgaço Neves, Mônica Erichsen Nassif e Rubens Alves da Silva. Registrou-se
a presença dos representantes dos servidores técnico-administrativos em educação
Christiano Benvindo dos Santos, Lucas Gomes Fernandes, Luiz Henrique Loureiro dos
Santos e Vivian Ascenção Fonseca. Ausências justificadas dos professores Beatriz
Valadares Cendón, Maria da Conceição Carvalho e dos representantes dos servidores
técnico-administrativos em educação Élida Mara Mascarenhas Pieri e Walisson da
Costa Resende. Havendo número regimental de membros, o Presidente da Egrégia
Congregação cumprimentou a todos os presentes, iniciando a reunião com o primeiro
item da pauta: 1. Aprovação da ata da reunião da Congregação do dia 27 de
novembro de 2015 – foi aprovada por unanimidade dos presentes e assinada logo após
sem alterações no texto. 2. Prestação de contas do ano de 2015 – o Prof. Carlos
Alberto apresentou as planilhas, já recebidas pelos membros, e em seguida passou a
palavra para o Prof. Adalson apresentar. Justificou a ausência do servidor Edgard
Gonzaga de Bastos, chefe do setor de Contabilidade, explicou que estava prevista a
presença dele na reunião, mas por motivo de doença não pode comparecer. O Prof.
Adalson explicou todas as planilhas. O Prof. Luiz Henrique Garcia pediu
esclarecimento sobre o montante de R$11.000,00 que foi devolvido. O Prof. Carlos
Alberto justificou: explicou que era verba para compra de livros e que só foi possível
gastar R$7.928,00 com dispensa de licitação, tendo em vista que o dinheiro demorou a
chegar e não foi possível fazer licitação. A bibliotecária Vivian confirmou a informação.
O Prof. Adalson prestou todos os esclarecimentos. Colocado em votação a prestação de
contas foi aprovada por unanimidade. O Prof. Jorge Tadeu parabenizou a iniciativa da
diretoria de apresentar as contas para aprovação. 3. Processo de progressão do Prof.
Adalson de Oliveira Nascimento – o Prof. Carlos Alberto leu o parecer do
Departamento e considerando que o professor completou o tempo exigido para
progressão em 10 de março de 2016 e que a Câmara Departamental do Departamento de
Organização e Tratamento da Informação aprovou seus Relatórios de Atividades
referentes aos exercícios de 2013 e 2014, tendo emitido parecer favorável a respeito dos
mesmos, a Congregação aprovou o requerimento para progressão do professor
ADALSON do nível III para o nível IV da classe de PROFESSOR ADJUNTO. 4.
Processo de progressão do Prof. Alessandro Ferreira Costa - o Prof. Carlos Alberto
leu o parecer do Departamento e considerando que o professor completou o tempo
exigido para progressão em 19 de março de 2016 e que a Câmara Departamental do
Departamento de Teoria e Gestão da Informação aprovou seus Relatórios de Atividades
referentes aos exercícios de 2014 e 2015, tendo emitido parecer favorável a respeito dos
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mesmos, a Congregação aprovou o requerimento para progressão do professor
ALESSANDRO do nível III para o nível IV da classe de PROFESSOR ADJUNTO.
5. Processo de progressão do Prof. Carlos Alberto Ávila Araújo - o Prof. Adalson
leu o parecer do Departamento e considerando que o professor completará o tempo
exigido para progressão em 15 de maio de 2016 e que a Câmara Departamental do
Departamento de Teoria e Gestão da Informação aprovou seus Relatórios de Atividades
referentes aos exercícios de 2014 e 2015, tendo emitido parecer favorável a respeito dos
mesmos, a Congregação aprovou o requerimento para progressão do professor
CARLOS ALBERTO do nível I para o nível II da classe de PROFESSOR
ASSOCIADO. 6. Arquivo Setorial e Comissão Setorial Permanente de Avaliação
de Documentos da ECI/UFMG – o Prof. Carlos Alberto explicou que foi aprovado
pelo Conselho Universitário à criação da Diretoria de Arquivos Institucionais da UFMG
- DIARQ, e que faz parte da Resolução do Conselho Universitário a obrigação de cada
Unidade criar o seu Arquivo Setorial e a Comissão Setorial Permanente de Avaliação de
Documentos. O Prof. Carlos Alberto explicou que a Comissão encarregada de fazer a
avaliação dos documentos da Escola será designada posteriormente. O professor
apresentou a proposta de resolução da criação do Arquivo Setorial na ECI. O Prof.
Adalson explicou que a diretoria enviou uma minuta da resolução para DIARQ dar
sugestões, que concordaram com o texto. Foram discutidas e sugeridas algumas
mudanças. O Prof. Marcello Bax sugeriu a mudança na redação do item I do artigo 2º da
resolução: “Coordenar a implantação da Política Arquivística da Universidade Federal
de Minas Gerais no âmbito da Escola de Ciência da Informação” que foi aceita. Não
havendo mais manifestações o Prof. Carlos submeteu à deliberação a minuta de
Resolução, o qual foi aprovada, incorporando-se as propostas de alterações. Segue
anexo a esta ata a resolução aprovada. 7. Destinação de equipamento Scanner
ScanRobot MDS 2.0 – o prof. Carlos Alberto passou a palavra para o Prof. Adalson,
que fez uma contextualização do assunto, lembrando que é a terceira reunião que este
assunto foi colocado em pauta. Informou que o equipamento foi adquirido em junho de
2014 ao custo de R$ 355.500,00. Em junho de 2015 venceu a garantia e o custo para o
contrato de manutenção por 12 meses foi orçado em R$ 45.000,00. Informou também
que em setembro de 2015 a direção da ECI recebeu uma correspondência da direção da
Biblioteca Universitária da UFMG informando sobre o interesse do órgão em receber o
equipamento por transferência, tendo em vista os projetos próprios da BU e a
necessidade de atender as diversas unidades administrativas e acadêmicas da UFMG.
Em 04/11/2015 o assunto foi levado para a Congregação da ECI, na oportunidade foi
relatado o vencimento da garantia do equipamento e a sua subutilização. O Prof.
Adalson disse que em 12/11/2015 a direção da ECI enviou uma mensagem para a
comunidade da ECI informando sobre as características do equipamento, a sua
disponibilidade para uso e que, na mensagem, informava-se, ainda, a subutilização do
equipamento. Em 26/11/2015 a direção da ECI se reuniu com a Profa. Sandra Regina
Goulart Almeida, vice-reitora, para tratar do assunto e que a Profa. não via impedimento
para a transferência do equipamento para a BU, caso ocorresse. O mais importante, na
visão da vice-reitora, seria garantir condições o multiuso do equipamento, tendo em visa
a sua altíssima capacidade produtiva. Em 27/11/2015 o assunto foi novamente discutido
na Congregação. Na oportunidade, o professor Ricardo Rodrigues Barbosa, diretor da
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ECI à época da compra do scanner, informou que não foi feito um projeto prévio antes
da compra do scanner, tendo em vista que foi uma oportunidade já que a UFMG possuía
recursos orçamentários disponíveis à época da aquisição. Por fim, o Prof. Adalson
informou que 11/12/2015 foi agendada uma demonstração do equipamento e que toda a
comunidade da ECI foi convidada e não houve nenhum professor ou técnico interessado
em participar da demonstração. Após o relato, abriu-se para o debate. Após ampla
discussão e prestados todos os esclarecimentos, o Prof. Carlos Alberto colocou em
votação a proposta de transferência dos equipamentos Scanner ScanRobot MDS 2.0
para a Biblioteca Universitária da UFMG. A proposta foi aprovada, com uma
abstenção. 8. Parâmetros e indicadores de atividades para a promoção dos
integrantes da carreira de magistério Superior para a Classes D, Professor
Associado, da ECI– o Prof. Carlos Alberto apresentou a proposta da comissão
designada pela Congregação, composta pelos professores Maria Aparecida Moura,
Mônica Erichsen Nassif e Ricardo Rodrigues Barbosa. Passou a palavra para o Prof.
Adalson que explicou que, conforme o artigo 30 da Resolução Complementar 04/2014
do Conselho Universitário, compete a Congregação da Unidade estabelecer os
parâmetros e os indicadores para a avaliação das atividades dos professores que
preenchem os requisitos para a promoção para a classe de Professor Associado. Colocou
em discussão o quadro dos pontos a serem atribuídos na avaliação do desempenho
acadêmico conforme consta do artigo 32 da Resolução 04/2014. Após discussão e várias
sugestões decidiu-se devolver a proposta para comissão apresentar nova proposta de
detalhamento do quadro. 9. INFORMES – 1. Projeto do II Seminário do Grupo de
Pesquisa MHTXX – o Prof. Carlos Alberto apresentou o projeto coordenado pela
Profa. Gercina Ângela Borém de Oliveira Lima, financiado pela FAPEMIG.
Comunicou que o projeto foi aprovado ad-referendum da Câmara Departamental do
Departamento de Organização e Tratamento da Informação em 1º/04/2016. Colocado
em votação foi aprovado por unanimidade. 2. X EDICIC-Encontro da Associação
de Educação e Pesquisa de Ciência da Informação da Iberoamérica e Caribe e XI
Encuentro de Directores y X de Docentes de Escuelas de Bibliotecología y Ciencia
de la Información del MERCOSUR ( Mercosur 2016) - o Prof. Carlos Alberto
lembrou que a Escola sediará entre os dias 18 e 23 de setembro os dois Encontros que é
um projeto de internacionalização da ECI. Explicou que foram designadas duas
comissões para coordenarem os eventos, mas que pretende envolver toda Escola uma
vez que se trata de um projeto institucional. 3. Medalha Etelvina Lima 2016 – o Prof.
Carlos Alberto comunicou que a ECI foi agraciada com a Medalha Etelvina Lima 2016,
na categoria "pessoa física ou jurídica do setor público, com atuação no âmbito do
estado de Minas Gerais". Trata-se de uma premiação conferida pelo Conselho Regional
de Biblioteconomia - 6a região para instituições que tenham se destacado com atuação
em prol da Biblioteconomia. Falou que é um importante reconhecimento ao trabalho de
todos. Comunicou que o Prof. Paulo da Terra Caldeira também foi homenageado
durante o evento. Não havendo mais nenhuma manifestação, o Presidente da
Congregação agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. E, para constar, eu,
Eliedir Marcelina dos Santos Simões, Secretária da Congregação, lavrei a presente ata,
que assino.
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CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2016.

