ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA DA ESCOLA
DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (ECI) DA UFMG, REALIZADA NO DIA 13 DE
JUNHO DE 2011, ÀS 09:40 HORAS, NA SALA DA CONGREGAÇÃO.
PRESENTES: Profa. Cíntia de Azevedo Lourenço (Coordenadora do
Colegiado), Profa. Cristina Dotta Ortega (Sub-Coordenadora do
Colegiado), Prof. Paulo da Terra Caldeira (Representante Titular
do Departamento de Organização e Tratamento da Informação),
Profa. Marta Eloísa Melgaço Neves (Representante Titular do
Departamento de Organização e Tratamento da Informação), Prof.
Rubens Alves da Silva (Representante Titular do Departamento de
Teoria e Gestão da Informação) e Profa. Adriana Bogliolo Sirihal
Duarte (Representante Titular do Departamento de Teoria e Gestão
da
Informação.
AUSENTES:
Prof.
Ricardo
Teixeira
Veiga
(Representante
Titular
do
Departamento
de
Ciências
Administrativas) e os representantes discentes Felipe Santiago
Flores
Rocha
e
Cleberson
Teixeira
da
Silva.
ASSUNTOS TRATADOS: 1) ATA DA REUNIÃO DE 01/12/2010 – Foi aprovada
PROPOSTA DE
a ata da reunião realizada no dia 01/12/2010. 2)
AJUSTES CURRICULARES NA MATRIZ DO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA – A
Profa. Marta perguntou sobre o andamento das propostas de ajuste
curricular e de mudança do Estágio Supervisionado do Curso de
Biblioteconomia. A Profa. Cíntia informou que as propostas foram
enviadas ao Departamento Organização e Tratamento da Informação
(DOTI) e ao Departamento de Teoria e Gestão da Informação (DTGI)
da ECI, mas que apenas a proposta de mudança no Estágio
Supervisionado é que foi discutida em reunião departamental, e
que a de ajuste entrou na pauta, mas não houve tempo de ser
analisada. Acrescentou que o DOTI, também, retirou de pauta a
proposta de mudança de Estágio Supervisionado e solicitou maiores
esclarecimentos, e que o DTGI votou a proposta, mas como houve um
número
grande
de
abstenções,
solicitou
também
maiores
esclarecimentos para uma segunda votação. A Profa. Cristina
ressaltou que deveria rever o texto da proposta de Estágio
Supervisionado, tendo em vista as opiniões dos professores. O
Prof. Paulo comentou que deveria fazer uma correspondência aos
Departamentos,
solicitando
que
apresentassem
sugestões
às
propostas para que pudessem ser encaminhadas à Comissão de
Estágios. Após discussões, ficou decidido que, para agilizar o
processo, a Comissão de Estágio entraria em contato com os
professores para que se manifestem sobre a referida proposta de
estágio e depois de analisada, a Comissão trabalharia melhorias
na proposta para enviá-la novamente aos Departamentos da ECI. A
Profa. Cíntia informou, ainda, que o DTGI solicitou a mudança da
carga horária da disciplina Preservação do Acervo e que esta será
incluída na proposta de ajuste curricular. 3) SOLICITAÇÃO DE
CANCELAMENTO DE DESLIGAMENTO DA UFMG - A Profa. Cíntia informou que a
aluna Lídia Albano Cruz solicitou o cancelamento de seu
desligamento do Curso de Biblioteconomia da Escola de Ciência da

Informação da UFMG, no primeiro semestre letivo de 2011.
Acrescentou que o Prof. Rubens fez a análise do pedido, com o
seguinte parecer - “HISTÓRICO: A aluna LÍDIA ALBANO CRUZ, nº da
matrícula 2009003823, foi comunicada do seu “Desligamento desta
Instituição”, UFMG, por meio de correspondência datada de
24/03/2011, recebida pela mesma em 29/03/2011 – conforme
esclarecido na documentação anexada ao presente Parecer. De
acordo com a justificativa apresentada pelo Departamento de
Registro e Controle Acadêmico da UFMG [DRCA] e apoiada no “Artigo
41 do Regimento Geral da UFMG”, o motivo que levou ao
“Desligamento” da referida estudante está relacionado com o fato
de a mesma ter apresentado “Rendimento semestral global
insuficiente em três semestres”. Com efeito, ao consultar o
“Histórico Escolar” de Lidia Cruz pode se verificar que durante o
2º (segundo) Semestre de 2009, o 1º (primeiro) Semestre de 2010 e
o 2º (segundo) Semestre de 2010 a aluna esteve ausente em quase a
totalidade das aulas do conjunto de disciplinas da grade
curricular do curso de Biblioteconomia que havia matriculado. A
saber: de uma carga horária necessária cuja soma corresponde ao
total
de
2.400horas/aulas,
a
considerar
as
disciplinas
Obrigatórias, Optativas e Eletivas, a aluna cursou 0,0hora/aula
(zero) e, portanto, ficou na dependência de cursar 2.400
horas/aulas (vide documentação anexa). Como é de práxis, na carta
enviada pelo DRCA a estudante foi devidamente esclarecida sobre o
“prazo previsto para recurso ao Colegiado” do curso que estava
matriculada – no caso o de Biblioteconomia. Expediente que a
estudante
recorreu
ao
encaminhar
para
esta
instância
correspondência na qual manifesta que “gostaria de entrar com
recurso ao colegiado do meu curso para cancelamento do pedido de
desligamento dessa instituição de ensino”, e busca justificar o
seu comportamento de abandono do curso através da alegação de
“motivos familiares de doenças na família e a problemas ligados a
ordem financeira”. Observa-se que nesta correspondência, entregue
à Secretaria da Graduação do Curso de Biblioteconomia em
07/06/2011, é notada a falta de documentação comprobatória dos
motivos enunciados por Lídia Albano Cruz para justificar a
ausência
dela
às
aulas
no
decorrer
dos
três
semestres
consecutivos – mencionados no parágrafo acima. A considerar
informações prestadas pela secretária da graduação do curso de
Biblioteconomia, Sra Sônia Freitas, esta aluna foi previamente
orientada por ela para apresentar, de modo imprescindível, tal
documentação caso decidisse usufruir o direito de entrar com
recurso
junto
ao
Colegiado
do
Curso
para
solicitar
o
“cancelamento do seu desligamento” da UFMG. Se esta orientação,
ao que nos parece, foi ignorada pela estudante; também não foi
diferente, ao que tudo indica, a atenção dada pela estudante para
o alerta que a mesma servidora fez a ela quanto ao recurso
previsto no Ofício Prograd 017/99 de “transformar sua matrícula
nas disciplinas [do] semestre como ‘isolada’” como alternativa

para se evitar o desligamento da Instituição. Segundo afirmou,
também, na conversa com este parecerista, ao perceber que a
correspondência enviada por Lídia Albano Cruz carecia do
acréscimo da documentação em pauta, a Sra Sônia Freitas procurou,
sem êxito, entrar em contato com a missiva por telefone e e-mail
para comunicá-la de tal pendência. MÉRITO: Apoiado no exame da
documentação disponibilizada pela Secretária da Graduação, Sra
Sônia Freitas, e levando em consideração os esclarecimentos
prestados por esta servidora referente à correspondência enviada
pela aluna Lídia Albano Cruz ao Colegiado do Curso de
Biblioteconomia, é que buscamos na exposição feita acima
evidenciar o nosso procedimento como examinador do processo de
cancelamento do registro desta aluna da UFMG e apontar as fontes
às quais recorremos para avaliar o “recurso” protocolado pela
estudante
junto
à
Secretaria
do
Curso
de
Graduação
em
Biblioteconomia visando o “cancelamento do desligamento [dela] da
Instituição”, UFMG; bem como justificar o nosso entendimento
neste parecer de que, embora a estudante Lídia Cruz tenha tido
várias
oportunidades
de
dar
continuidade
ao
Curso
de
Biblioteconomia, ela pouco se empenhou ou demonstrou interesse em
dedicar-se aos estudos e investir na garantia de sua formação
nesta área disciplinar e do conhecimento oferecida pela UFMG.
VOTO: A partir do que foi exposto ao longo deste parecer o nosso
voto é pelo INDEFERIMENTO do “recurso” encaminhado por Lídia
Albano Cruz ao Colegiado do Curso de Biblioteconomia e, portanto,
estamos de acordo que seja mantida a decisão tomada pelo DRCA,
com vista ao “Artigo 41 do Regimento Geral da UFMG”, do
cancelamento do registro desta estudante como aluna do Curso de
Biblioteconomia da UFMG.
4) COMISSÃO PERMANENTE DE REVALIDAÇÃO
DE DIPLOMA ESTRANGEIRO PARA O CURSO DE BIBLIOTECONOMIA - A Profa.
Cíntia informou que a Diretoria da ECI solicitou, conforme OFÍCIO
CIRCULAR PROGRAD-DA/004/2011, ao Colegiado que indicasse três
docentes para compor a Comissão Permanente de Revalidação de
Diplomas Estrangeiros para o Curso de Biblioteconomia, com
mandato de dois anos. Explicou que consultou os Departamentos da
ECI que enviaram os nomes dos seguintes professores: Cátia
Rodrigues Barbosa, Jorge Tadeu de Ramos Neves, Marília de Abreu
Martins de Paiva, Marlene Oliveira Teixeira de Melo e Mônica
Erichsen Nassif.
Discutido o assunto, o Colegiado optou pelas
professoras Marília, Marlene e Mônica, tendo em vista a
formação
das
referidas
professoras
em
Biblioteconomia.
5) DIVERSOS a) Núcleo Docente Estruturante – NDE da UFMG –
A Profa. Cíntia comunicou que será encaminhado as Unidades
Acadêmicas uma resolução que estabelece o Núcleo Docente
Estruturante (NDE) dos cursos de Graduação da UFMG, aprovada na
Câmara de Graduação da UFMG. Informou que o NDE será um órgão de
apoio ao Colegiado para melhorar o Currículo do Curso, deverá ser
formado pelo Coordenador do Colegiado e por docentes do curso,
totalizando, no mínimo, 5(cinco) e, no máximo, 9(nove) membros,

eleitos pelo plenário do Colegiado, sendo a eleição precedida de
divulgação
de
edital.
Após
discussões,
o
Colegiado
decidiu aguardar a chegada da Resolução, que ainda será aprovada
no CEPE, para discutir melhor o assunto e fazer o edital.
b) Disciplina Catalogação Descritiva – A Profa. Cristina
solicitou ajuda ao Colegiado, a médio ou a longo prazo, para
reduzir
o
número
de
alunos
na
disciplina
“Catalogação
Descritiva”, tendo em vista a multiplicidade da disciplina,
utilização de catálogos e do laboratório de informática.
Acrescentou que o ideal seria 20 alunos. A Profa. Adriana sugeriu
que a disciplina “Leitura e Formação do Leitor”, também, fosse
limitada em 20 alunos. A Profa. Cíntia explicou que como estas
disciplinas são obrigatórias e o número da entrada de alunos é no
mínimo 40, elas terão que ser divididas em duas turmas. Ressaltou
que a política da UFMG é de ter turmas maiores, com 60 alunos.
Sugeriu que fossem discutidas nos Departamentos da ECI, quais as
disciplinas que necessitam de turmas reduzidas e depois informar
a Direção da ECI. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada
a reunião.

