UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
COLEGIADO DO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA
ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA DA ESCOLA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
(ECI) DA UFMG, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2016, ÀS 09:00 HORAS, NA SALA DA
CONGREGAÇÃO DA ECI/UFMG.
PRESENTES: Profa. Lígia Maria Moreira Dumont (Coordenadora do Colegiado do Curso de
Biblioteconomia), Profa. Célia da Consolação Dias (Subcoordenadora do Colegiado do Curso
de Biblioteconomia), Profa. Gercina Ângela Borém de Oliveira Lima (Representante Titular
do Departamento de Organização e Tratamento da Informação - DOTI), Prof. Marcello Peixoto
Bax (Representante Titular do Departamento de Teoria e Gestão da Informação - DTGI) e
Profa. Juliana Maria Magalhães Christino (Representante Suplente do Departamento de
Ciências Administrativas - DCAD). AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Profa. Benildes Coura Moreira
dos Santos Maculan (Representante Titular do Departamento de Organização e Tratamento da
Informação - DOTI) e Prof. Fabrício José Nascimento da Silveira (Representante Titular do
Departamento de Teoria e Gestão da Informação - DTGI). ASSUNTOS TRATADOS: 1) ESTRATÉGIA DE
TRABALHO PARA O PRÓXIMO MANDATO: a Profa. Lígia iniciou a reunião informando que deseja
elaborar um plano de trabalho em função das demandas do Curso de Biblioteconomia e colocálas em prática durante o seu mandato. Como prioridade, a Profa. Lígia informou que há a
necessidade de trabalhar na atualização da Grade Curricular do Curso. Em seguida,
comunicou que a PROGRAD sugeriu uma Grade que apresentasse uma maior interação entre os
Cursos de Graduação da Universidade, dando uma maior ênfase ao tronco comum. A Profa.
Lígia informou logo após, que pretende trabalhar em conjunto com o NDE para elaborar a
atualização curricular e informou, também, que além da necessidade de ajuste curricular,
há a necessidade de atualização da Resolução de Atribuição de Créditos. 2)
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES: a Profa. Célia sugeriu que, dentro do possível, fosse elaborado um
cronograma baseado na consulta realizada junto aos alunos sobre os temas a serem abordados
nas atividades complementares, observando o calendário da Universidade. A Profa. Lígia
informou, em seguida, que dentre os temas mais relacionados pelos alunos, para serem
apresentados como atividades complementares, a saber: biblioteca escolar, biblioterapia,
mercado de trabalho, recursos e serviços da informação, sistemas de biblioteca, automação
e bibliotecas especializadas. O Prof. Marcello informou que a Rosália Paraíso se
prontificou a conversar com os alunos sobre as possibilidades do mercado de trabalho. A
Profa. Gercina sugeriu que Todeska Badke também poderia ser convidada. Em seguida, o Prof.
Marcello sugeriu que Lívia Marangon Duffles Teixeira fizesse uma exposição de sua
experiência no seu projeto da Cemig. 3) MOSTRA DAS PROFISSÕES: a Profa. Célia informou que
a PROGRAD solicitou que o Colegiado participasse ativamente do evento. A Profa. Juliana
informou que na Faculdade de Ciências Administrativas é indicado um profissional de cada
área para participar da mostra. Em seguida, a Profa. Ligia informou que poderia ser
adotado o mesmo critério no Curso de Biblioteconomia. 4) PIFD – PROGRAMA DE INCENTIVO À
FORMAÇÃO DOCENTE: a Profa. Célia informou que a PROGRAD lançou um programa de incentivo à
formação docente e por isto, foi submetido ao Colegiado do Curso de Biblioteconomia, um
projeto do Grupo de Tratamento da Informação, para estimular o professor a trabalhar a
docência com alunos de Pós-Graduação na Escola de Ciência da Informação. Em seguida,
apresentou o edital de seleção elaborado pela Profa. Cíntia, para duas vagas, uma de
Mestrado e uma de Doutorado, destinadas aos alunos matriculados nos programas de pósgraduação da Escola de Ciência da Informação, para trabalharem com as disciplinas Sistemas
de Classificação:CDD e Sistemas de Classificação:CDU. 5) REINCLUSÃO ADMINISTRATIVA: a
Profa. Lígia leu os pareceres elaborados e aprovados ad referendum, pela Profa. Cíntia de
Azevedo Lourenço, referentes ao desligamento dos alunos Emiliana Aparecida da Silva
Esteves, Nayara Priscila Siqueira Leite e Rodrigo Mafili Marcelino, que foram desligados
em 2015/2 e Rodolfo Victor Queiroga, desligado em 2016/1. Em seguida a Profa. Lígia leu a
justificativa e solicitação de reinclusão administrativa apresentada pela aluna Madelaine
Iracema Rodrigues Barbosa, que foi desligada do Curso de Biblioteconomia em 2016/1, devido
ao seu baixo rendimento semestral global. Discutido o assunto, ficou decidido que haverá
mais rigor na análise das solicitações dos alunos e que os mesmos deverão apresentar ao
Colegiado um plano de estudo para ser avaliado antes de aprovar a solicitação de
reinclusão administrativa. Ficou decidido também, que o aluno que por qualquer motivo for
desligado, deverá receber dos professores um acompanhamento de seu desempenho no decorrer
do Curso. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião.

