ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA DA ESCOLA
DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UFMG, REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE
2010, ÀS 14:00 HORAS, NA SALA DA CONGREGAÇÃO.
PRESENTES:
Cíntia
de
Azevedo
Lourenço
(Coordenadora
do
Colegiado),
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), Profa.
Mônica Erichsen Nassif (Representante Titular do Departamento de
Teoria e Gestão da Informação, Profa. Maria da Conceição Carvalho
(Representante Suplente do Departamento de Teoria e Gestão da
Informação).
AUSENTES:
Prof.
Ricardo
Teixeira
Veiga
(Representante
Titular
do
Departamento
de
Ciências
Administrativas) ASSUNTOS TRATADOS:
1)
ATA DA REUNIÃO DE
04/12/2009 – Foi aprovada a ata da reunião realizada no dia
04/12/2009. 2) Exame de Comprovação de Conhecimentos – A Profa.
Cíntia informou que, conforme Resolução Nº.02/2007 do CEPE, é
facultado aos alunos abreviar a duração de seus cursos, por meio
da dispensa de atividades acadêmicas, em razão da comprovação de
conhecimentos demonstrada em exame específico aplicado para este
fim. Acrescentou que esse exame de comprovação de conhecimentos é
de responsabilidade do Colegiado do Curso, o qual deverá
solicitar providências ao Departamento ou diretamente aos
professores responsáveis pela disciplina. Consultou aos membros
do Colegiado, se o referido exame deve ser preparado e avaliado
por professor ou por professores avaliadores designados pelo
Colegiado. Após discussões, o Colegiado optou consultar ao
professor responsável da atividade acadêmica.
3) RESOLUÇÃO Nº 01/2010 DO COLEGIADO DO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA
– que estabelece critérios para atribuição de créditos em
atividades acadêmicas – A Profa. Cíntia apresentou a Resolução Nº
01/2010 para ser analisado pelo Colegiado. Informou que a
referida Resolução foi baseada na Resolução Complementar nº 01/98
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG – CEPE
(implantação da flexibilização dos currículos de graduação) e
também em pesquisas de outras resoluções feitas por outros
colegiados de graduação da UFMG, pesquisadas pelo Chefe da Seção
de Ensino, Roberto de Araújo Ferreira. Informou ainda, que esta
Resolução, depois de aprovada no Colegiado, deverá ser também
aprovada na Congregação da Escola. O Colegiado, após algumas
alterações, aprovou a Resolução 01/2010.
4) PROGRAMA ESPECIAL DE GRADUAÇÃO – PEG 2010 – Título do Projeto:
Construção e gestão de bases de dados: produção de material
bibliográfico de apoio ao ensino de graduação em cursos de
Biblioteconomia e outros cursos relacionados ao trato com a
informação
bibliográfica
Profa.
Cristina
Dotta
Ortega.
A Profa. Cíntia apresentou o referido Projeto para ser

referendado pelo Colegiado, informando que teve de aprová-lo em
ad-referendum tendo em vista o prazo de entrega, que foi em
............. quando a maioria dos professoras estavam de
férias.Após análise, O Colegiado referendou o Projeto PEC-210.
5) ABAIXO-ASSINADO DOS ALUNOS DO 7º PERÍODO DO CURSO DE
BIBLIOTECONOMIA – referente a um desentendimento que os alunos
tiveram com o Prof. Marcello Peixoto Bax na disciplina Introdução
à Banco de Dados, quanto a aplicação de uma prova no do dia 22 de
março de 2010. A Profa. Cíntia informou que encaminhou o abaixoassinado para o Departamento de Teoria e Gestão da Informação
para as devidas providências.
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião.

