UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
COLEGIADO DO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA
ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA DA ESCOLA DE
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (ECI) DA UFMG, REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL DE
2012, ÀS 15:00 HORAS, NA SEÇÃO DE PUBLICAÇÕES DA ECI/UFMG.
PRESENTES: Profa. Cíntia de Azevedo Lourenço (Coordenadora do Colegiado
de Biblioteconomia), Profa. Terezinha de Fátima Carvalho de Souza
(Representante Titular do Departamento de Organização e Tratamento da
Informação), Profa. Marlene Oliveira Teixeira de Melo (Representante
Titular do Departamento de Organização e Tratamento da Informação),
Profa. Adriana Bogliolo Sirihal Duarte (Representante Titular do
Departamento de Teoria e Gestão da Informação e o Prof. Ricardo
Teixeira Veiga (Representante Titular do Departamento de Ciências
Administrativas). AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Prof. Rubens Alves da Silva
(Representante
Titular
do
Departamento
de
Teoria
e
Gestão
da Informação). AUSENTES: Representantes discentes Felipe Santiago
Flores
Rocha
e
Cleberson
Teixeira
da
Silva.
ASSUNTOS TRATADOS: 1) ABERTURA - A Profa. Cíntia iniciou a reunião
dando boas vindas à nova representante titular do Departamento de
Organização e Tratamento da Informação (DOTI), Profa. Marlene. Em
seguida, informou que as professoras Júlia Gonçalves da Silveira e
Marta Araújo Tavares Ferreira foram indicadas como representantes
suplentes do DOTI, junto ao Colegiado do Curso de Biblioteconomia.
2) ELEIÇÃO DE COORDENADOR E SUBCOORDENADOR: A Profa. Cíntia informou
que em atendimento ao edital de Convocação Nº. 013/2012, para eleição
de
Coordenador
e
Subcoordenador
do
Colegiado
do
Curso
de
Biblioteconomia, houve apenas a sua inscrição como candidata ao cargo
de Coordenadora e que deverá ser aberto um novo edital para o cargo
de
Subcoordenador,
devido
à
falta
de
candidatos.
A
Profa.
Cíntia
defendeu
sua
reeleição,
ressaltando
a
importância
de
dar continuidade nos trabalhos de reajuste do novo Currículo. A
seguir iniciou-se a eleição, através de voto secreto. A comissão
escrutinadora foi composta pelos professores Adriana e Ricardo.
Procedida à apuração, a Profa. Cíntia foi eleita por unanimidade.
3)
ATA
DA
REUNIÃO
DE
16/11/2011
–
Foi
aprovada
a
ata
da
reunião
realizada
no
dia
16/11/2011.
4) ESTÁGIO SUPERVISIONADO – A Profa. Cintia informou que recebeu, em
19/01/2012, o OFÍCIO CIRCULAR PROGRAD 001/2012, que comunicava aos
Colegiados a suspensão temporária das análises de ajustes curriculares
dos cursos de graduação da UFMG. Informava, também, que a previsão para
retornar a analise dos processos de ajustes curriculares está prevista
para setembro de 2013, quando o novo Sistema Acadêmico da UFMG deverá
ser disponibilizado em substituição ao atual, se tudo acontecer
conforme o planejado. A Profa. Cíntia acrescentou que as solicitações
de ajustes curriculares serão atendidas em ordem de chegada à PROGRAD.
Assim, a Proposta de Estágio, aprovada pelo Colegiado do Curso de
Biblioteconomia e pela Congregação da ECI, será encaminhada para que
fique na fila de espera. Frente a esse panorama, a Profa. Cíntia
apresentou uma nova proposta para a oferta do referido Estágio,
aproveitando os estágios do currículo atual. Sugeriu que o Estágio seja
oferecido em duas fases, ou seja, uma no primeiro bimestre onde o aluno
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cursará o estágio I e outra no segundo bimestre correspondente
ao estágio II, ambos no 8° período. Informou, ainda, que o
mesmo professor ministrará as duas fases do estágio, conforme histórico
de
adequação
da
oferta
das
disciplinas
de
Estágio
Supervisionado
apresentado
em
reunião
realizada
em
02/04/2012.
Em
seguida,
o
Colegiado
aprovou
a
sugestão
apresentada.
5) SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE DESLIGAMENTO DA UFMG - A Profa.
Cíntia informou que a aluna Paula Vitor dos Santos – matrícula
2008047177 solicitou o cancelamento de seu desligamento da UFMG, no
primeiro semestre letivo de 2012. Acrescentou, ainda, que o professor
Cláudio Paixão Anastácio de Paula foi o responsável pela análise do
pedido. Leu o parecer do referido professor: “Histórico: A aluna Paula
Vitor dos Santos, matrícula número 2008047177, foi desligada da UFMG em
razão de ter sido infreqüente em todas as disciplinas em que se
matriculou no segundo semestre de 2011 – conforme disposto no artigo 41
do Regimento Geral da UFMG. A aluna foi comunicada pelo DRCA por carta
no dia 28/02/2012. Em vista disso, a aluna transformou a sua matrícula
em disciplinas isoladas enquanto se organizava para solicitar a sua
reinclusão ao cadastro de alunos. Estando de posse dos documentos que
amparassem seu pleito, a aluna solicitou sua reinclusão dentro do prazo
previsto para recurso, justificando a sua situação por motivos de ordem
pessoal, saúde (dificuldades relativas a um quadro de Fobia Social).
Parecer: Em razão do interesse demonstrado pela aluna em continuar o
curso, bem como por ela já ter cursado 47% do curso e ainda sua
disposição para se matricular no semestre corrente, agora recorrendo a
apoio psicológico e psiquiátrico conforme documentação apresentada, sou
pelo deferimento do pedido. Voto: Favorável à reintegração da
aluna, isto é, pelo cancelamento de sua exclusão do cadastro de
alunos do curso de Biblioteconomia”.
Discutido o assunto, o
Colegiado
referendou
o
parecer
do
professor
Cláudio.
6) Professor visitante – A Profa. Cíntia comunicou que deferiu, em adreferendum, o parecer favorável à contratação do professor visitante
pelo Programa REUNI de apoio à extensão universitária, elaborado pela
Profa. Adriana. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
reunião.

