ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA DA ESCOLA
DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UFMG, REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO
DE 2010, ÀS 09:30 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 o representante discente Felipe
Santiago Flores Rocha. AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Profa. Adriana
Bogliolo Sirihal Duarte (Representante Titular do Departamento de
Teoria e Gestão da Informação. AUSENTE: Prof. Ricardo Teixeira
Veiga
(Representante
Titular
do
Departamento
de
Ciências
Administrativas). ASSUNTOS TRATADOS: 1) ABERTURA - A Profa. Cíntia
iniciou a reunião dando boas vindas ao novo representante discente
Felipe.
2) ATAS DAS REUNIÕES REALIZADAS NOS DIAS 10/03/2010 E

19/04/2010 – Foram aprovadas as atas das reuniões realizadas nos
dias 10/03/2010 e 19/04/2010. 3) REPRESENTANTE DISCENTE DA
GRADUAÇÃO JUNTO À COMISSÃO
DE EXTENSÃO DO CENEX DA ECI – A
Profa. Cíntia informou que a Coordenação do Centro de Extensão –
CENEX solicitou a indicação de um representante discente da
graduação para compor a Comissão de Extensão do CENEX/ECI/UFMG. O
represente discente Felipe ficou de providenciar a indicação
junto ao Diretório Acadêmico. 4) SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE
DESLIGAMENTO DA UFMG - A Profa. Cíntia informou que as alunas
Débora Gomes de Almeida e Maria Lúcia de Nazareth solicitaram o
cancelamento de sua exclusão do registro acadêmico do Curso de
Biblioteconomia da Escola de Ciência da Informação da UFMG, no
primeiro semestre letivo de 2010. Acrescentou que as professoras
Marta Eloísa Melgaço Neves e Adriana Bogliolo Sirihal Duarte
fizeram a análise dos pedidos. A Profa. Marta fez o parecer da
aluna Débora Gomes de Almeida - “Histórico: Em 22 de setembro de
2010 Débora Gomes de Almeida, RG MG.14164405, matrícula
2008002718, encaminhou solicitação de cancelamento de sua
exclusão do registro acadêmico do Curso de Biblioteconomia da
Escola de Ciência da Informação da UFMG. A justificativa do
Departamento de Registro e Controle Acadêmico para a exclusão
fundamenta-se no artigo 41 do Regimento Geral da UFMG, que
determina o desligamento de alunos por infrequência em todas as
disciplinas matriculada no semestre. Mérito: A aluna Débora Gomes
de Almeida formulou requerimento onde apresenta como fato
central, que a levou à situação de infrequência em todas as
disciplinas em que se encontrava matriculada no primeiro semestre
de 2010, “uma gravidez inesperada”, que a impossibilitou de
cuidar de sua vida acadêmica. No requerimento a aluna alega
também que precisa continuar o curso “pois agora”, afirma que
“não só penso em meu futuro, mas no da minha filha também”. Ao

seu requerimento a aluna anexa uma cópia dos seguintes
documentos: a) Relatório de Alta de Recém-nascido e Termo de
Retirada de Recém-nascido da Maternidade Octaviano Neves, com
data de 31 de maio de 2010, registrando o nascimento de uma
criança do sexo feminino às 11:19h no dia 30 de maio de 2010; b)
Registro Civil das Pessoas Naturais – Certidão de Nascimento – de
Maria Cecília Almeida Magalhães, filha de Thiago Virgílio de
Magalhães Neto e Débora Gomes de Almeida; c) Histórico Escolar
documentando que a aluna já integralizou 180 horas do curso e que
necessita ainda de cumprir 2.220 horas para integralizar o curso.
Considera-se que a aluna nestes últimos meses enfrentou uma
situação atípica que justifica o não cumprimento de suas
obrigações acadêmicas, e um segunda oportunidade lhe deve ser
dada, uma vez que a conclusão da graduação em Biblioteconomia se
inscreve como um item para consolidação de uma família. Voto:
Pelo
exposto,
somos
favoráveis,
salvo
melhor
juízo,
à
reintegração da aluna Débora Gomes de Almeida, ao Curso de
Graduação em Biblioteconomia da Escola de Ciência da Informação
da UFMG.” A Profa. Adriana fez o parecer da aluna Maria Lúcia de
Nazareth - “Histórico: A aluna Maria Lúcia de Nazaré, matrícula
2005003071, foi desligada da UFMG por infrequência em todas as
disciplinas
matriculadas
no
primeiro
semestre
de
2010,
considerando o disposto no artigo 41 do Regimento Geral da UFMG.
Encaminha
solicitação
de
cancelamento
do
desligamento
justificando doença seguida de óbito de seu pai, a quem
acompanhou ao longo do semestre, até a data de seu falecimento
(25 de junho) na cidade de Divinópolis. Mérito: A aluna alega que
tem conhecimento de que deveria ter trancado as disciplinas, como
fez no segundo semestre de 2009, pelo mesmo motivo, mas que não
foi capaz de tomar tal atitude devido ao envolvimento emocional e
à sobrecarga de providências a tomar no desenlace da doença do
pai. No segundo semestre de 2010 a aluna está cursando, como
disciplinas isoladas, três disciplinas necessárias para a
integralização de seus créditos, o que demonstra seu interesse e
disponibilidade em dar continuidade ao curso. Além disso, para a
conclusão do curso, precisa integralizar a disciplina de Estágio
Supervisionado I e mais 22 créditos em disciplinas obrigatórias
(4 disciplinas de 4 créditos e 3 disciplinas de 2 créditos). A
média de seus rendimentos semestrais globais, excluindo-se os
períodos 2009/2 e 2010/1 é de 3,76.
Voto: Pelo exposto, salvo
melhor juízo, somos favoráveis à reintegração da aluna Maria
Lúcia de Nazaré ao Curso de Graduação em Biblioteconomia da
Escola de Ciência da Informação da UFMG.” Discutido o assunto, o
Colegiado referendou o pareceres das professoras Marta e
Adriana. 5) ANTECIPAÇAO DE COLAÇAO DE GRAU – A Profa. Cíntia
apresentou a solicitação da aluna Ana Carolina Sousa Dutra, que
trata de autorização para colação de grau antecipada, ou seja,
fora da data prevista pelo Calendário Escolar da UFMG. Informou
que a referida aluna necessita tomar posse no cargo de

Bibliotecário-Documentalista até o dia 16/11/2010, tendo em vista
a aprovação no Concurso Público de Provas do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais –
Campus Rio Pomba. Após análise, o Colegiado deferiu o pedido da
formanda. 6) COMISSÃO DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA
NOVA MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA – A Profa.
Cíntia comunicou que foi constituída a Comissão de Análise e
Avaliação da Implantação da Nova Matriz Curricular do Curso de
Biblioteconomia. Acrescentou que o objetivo desta Comissão é
elaborar uma proposta de ajustes no novo currículo do Curso de
Biblioteconomia, uma vez que foram detectado problemas no
primeiro ano de sua implantação. 7) COMISSÃO DE ESTRUTURAÇÃO DOS
ESTÁGIOS I E II A Profa. Cíntia comunicou também que foi
constituída a Comissão de Estruturação dos Estágios I e II que
elaborará uma proposta para o Estágio Supervisionado no atual
Curso de Biblioteconomia. 8) ALTERAÇÃO DO NOME DO CURSO DE
BIBLIOTECONOMIA PARA “BIBLOTECONOMIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO” – A
Profa. Cíntia informou que recebeu uma solicitação da PróReitoria de Graduação, através do OFÍCIO-PROGRAD-DA/796/2010,
para enviar uma fundamentação mais consistente que justifique a
mudança de nome do curso para Biblioteconomia e Gestão da
Informação. Acrescentou que como não participou das reuniões que
definiram essa proposta, não poderia elaborar a justificativa de
modo a representar o pensamento dos docentes da ECI sobre a
questão. Após discussões, o Colegiado definiu que essa questão
fosse levada ao conhecimento da Direção da ECI para providências.
Salientando que, como os membros do Colegiado, professores recém
contratados na ECI ou professores antigos que não defenderam a
proposta, na época, o Colegiado acredita que a melhor opção seria
agendar um novo fórum que reunisse os professores da ECI, para
que o assunto fosse retomado e uma justificativa mais adequada
pudesse ser elaborada, ou ainda que a questão fosse levada à
Congregação. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
reunião.

