ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA DA ESCOLA
DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UFMG, REALIZADA NO DIA 1º DE DEZEMBRO
DE 2010, ÀS 09:45 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. Terezinha de Fátima Carvalho de Souza (Representante
Suplente do Departamento de Organização e Tratamento da
Informação), Prof. Rubens Alves da Silva (Representante Titular
do
Departamento
de
Teoria
e
Gestão
da
Informação).
AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Profa. Adriana Bogliolo Sirihal Duarte
(Representante Titular do Departamento de Teoria e Gestão da
Informação e o representante discente Felipe Santiago Flores
Rocha. AUSENTES: Prof. Ricardo Teixeira Veiga (Representante
Titular
do
Departamento
de
Ciências
Administrativas).
ASSUNTOS TRATADOS: 1) PROPOSTA DE AJUSTES CURRICULARES NA MATRIZ
DO CURSO
DE BIBLIOTECONOMIA (VERSÃO 2009/1) – A Profa. Cíntia
apresentou a proposta de ajustes curriculares no Curso de
Biblioteconomia, elaborada pela Comissão de Análise e Avaliação
da Implantação da Nova Matriz Curricular e, também, a Adaptação
Curricular para os alunos até o 6º período. Destacou que foi
introduzida, na grade, a disciplina “Produção dos Registros do
Conhecimento”. Acrescentou que algumas disciplinas tiveram seus
períodos de oferta alterados na Grade do Curso. As disciplinas
“Bibliotecas, Arquivos e Museus digitais” e “Introdução à
Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia” serão retiradas do
Núcleo Comum da Biblioteconomia e substituídas pelas disciplinas
“Bibliotecas Digitais” e “Introdução à Biblioteconomia”, ambas do
Núcleo
Específico
do
Curso.
Essa
decisão
se
baseou,
principalmente, na dificuldade de trabalhar, em sala, conteúdos
tão extensos e diversos dos três cursos da ECI em uma única
disciplina. Quanto à disciplina “Introdução a Banco de Dados”,
informou que o Departamento de Teoria e Gestão da Informação –
DTGI precisa decidir se será pedida anuência ao Departamento de
Ciência da Computação – DCC, para que ela seja ofertada por esse
Departamento. Acrescentou que em conversa prévia com o DCC,
conseguiu uma proposta viável para as duas unidades acadêmicas em
questão. A Profa. Cíntia ressaltou que, mais a longo prazo, será
melhor
discutido
o
núcleo
comum
entre
os
cursos
de
Biblioteconomia, de Arquivologia e de Museologia. Informou que a
Comissão analisou os pontos mais críticos do Currículo do Curso e
fez um ajuste emergencial, mas dará continuidade aos trabalhos
com mais tranqüilidade e dedicação. Após discussões, o Colegiado
aprovou a nova proposta de ajustes curriculares no Curso de
Biblioteconomia, com pequenas modificações sugeridas, que será

encaminhada aos Departamentos da Escola para análise e aprovação.
A Profa. Cristina solicitou que fosse feita uma projeção em
relação
à
distribuição
dos
professores
durante
próximos
semestres, depois de implantada a alteração curricular, para
verificar
se
haverá
sobrecarga
de
aulas/professor.
2) NOVA PROPOSTA PARA O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO CURSO DE
BIBLIOTECONOMIA A Profa. Cíntia apresentou a nova proposta
para o Estágio Supervisionado no Curso de Biblioteconomia,
elaborada
pela
Comissão
de
Estruturação
dos
Estágios
Supervisionados I e II. Na nova proposta o Estágio Supervisionado
passa a ser realizado em uma só disciplina a ser oferecida no 8º
período do curso. Essa mudança já está contemplada no ajuste
curricular proposto pela Comissão Curricular acima citada. Após
discussões, o Colegiado aprovou a nova proposta para o Estágio
Supervisionado no Curso de Biblioteconomia, que será encaminhada
aos
Departamentos
da
Escola
para
análise
e
aprovação.
3) TRANCAMENTO TOTAL DE MATRÍCULA – JULIANA RIBAS DE AGUIAR – A
Profa. Cíntia informou que a aluna Juliana Ribas de Aguiar
solicitou, ao Colegiado, o Trancamento Total de Matrícula neste
segundo semestre letivo de 2010. Explicou que trouxe o pedido
para análise do Colegiado, tendo em vista que aluna foi admitida
por vestibular em 2005/2 e este é o quinto trancamento total
solicitado pela aluna. Após analisar a justificativa e a vida
acadêmica da aluna, o Colegiado indeferiu a solicitação de
trancamento total de matrícula argumentando que a aluna não deu a
devida importância a sua vaga em uma universidade pública. Nada
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião.

