ATA DA REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2021
Às quatorze horas do dia três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um,
reuniram-se, de forma remota, os membros da Egrégia Congregação da Escola de Ciência da
Informação da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a Presidência do Professor Eduardo
Valadares da Silva, diretor da Escola de Ciência da Informação e com o comparecimento dos
representantes dos servidores docentes, técnicos administrativos em educação e discentes.
Registradas as presenças dos representantes dos servidores docentes Professor Eduardo
Valadares da Silva (Diretor), Jezulino Lúcio Mendes Braga (Vice-Diretor), Dalgiza Andrade de
Oliveira (Classe D), Marta Eloísa Melgaço Neves (Classe B), Adriana Mortara Almeida (Classe A),
Helena Maria Tarchi Crivellari (Classe C), Mariana Batista do Nascimento (Coordenadora do Curso
de Arquivologia), Cíntia de Azevedo Lourenço (Coordenadora do Curso de Biblioteconomia), Célia
da Consolação Dias (Coordenadora do Prgrama de Pós-Graduação em Gestão e Organização do
Conhecimento), Cintia Aparecida Chagas (Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em
Ciência da Informação), René Lommez Gomes, Chefe do Departamento de Teoria e Gestão da
Informação, Ana Paula Soares Pacheco (Coordenadora do Colegiado de Graduação em
Museologia). Registrou-se a presença dos representantes dos servidores técnicos administrativos
em educação, Lucas Gomes Fernandes, Luiz Henrique Loureiro dos Santos e Walisson da Costa
Resende. Registramos a presença da representante da Biblioteca Profa. Etelvina Lima, indicada
pelo Sistema de Bibliotecas da UFMG, Elaine Diamantino Oliveira. Registradas as presença da e a
discente Carolina Rocha Teixeira. Justificaram suas ausências os seguintes membros da
Congregação: a representante discente Celsiane Aline Vieira Araújo. O Prof. Eduardo Valadares
agradeceu a presença de todos os professores, servidores técnicos administrativos em educação
e discentes. Em seguida, iniciou a discussão conforme os itens previstos na pauta. 1. Aprovação
da ata da Reunião da Congregação realizada em 05/10/2021 - O Senhor Presidente da
Congregação informou que a mesma foi disponibilizada aos membros para possibilitar a leitura
antecipada de todos. Colocou-a em discussão. Não havendo manifestações contrárias, colocou o
documento em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. 2. PROJETOS DE EXTENSÃO
para serem referendados: o Prof. Eduardo Valadares da Silva sugeriu a aprovação em bloco dos
projetos, já que todos os documentos haviam sido compartilhados com todos para a leitura
prévia e procedeu-se a leitura dos nomes dos projetos e dos coordenadores. 2.1. Projeto de
Extensão intitulado Cartografia afetiva dos cozinheiros autônomos: construindo um repertório
sobre a gastronomia mineira, enquanto patrimônio cultural imaterial, meios das trajetórias de
seus agentes, coordenado pelo Prof. Cláudio Paixão Anastácio de Paula aprovado “ad
referendum” pela Congregação. 2.2. Projeto de Extensão intitulado Coleção Fotográfica
Wladimiro ZATZ: Estratégias de Conservação Preventiva, Catalogação e Extroversão Digital,
coordenado pelo Prof. René Lommez Gomes, aprovado “ad referendum” pela Congregação. 2.3.
Projeto de Extensão intitulado Biblioteca Escolar: formando os agentes, coordenado pela Profa.
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Marília Abreu de Paiva, aprovado “ad referendum” pela Congregação. 2.4. Projeto Curso de
Especialização Lato Sensu Práticas Educativas em Bibliotecas Escolares”, coordenado pelo Prof.
Eduardo Valadares da Silva, aprovado "ad referendum" pela Congregação. 2.5. Projeto de
Extensão intitulado "Comunidade e Cultura: Criando Espaços de (para) Memória e Informação
em Comunidades”, coordenado pela Profa. Eliane Cristina de Freitas Rocha, foi aprovado em
04/10/2021 "ad referendum" da Congregação. 2.6. Programa de Educação Ambiental e
Patrimonial do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG (MHNJB), sob a
coordenação acadêmica da Profa. Adriana Mortara Almeida e coordenação da Sra. Fernanda
Bichara da Silva, foi aprovado em 04/10/2021 "ad referendum" da Congregação. 2.7. Referendar
a atividade de extensão “Tratamento da massa documental e organização do arquivo da Escola
de Ciência da Informação” coordenado pela arquivista Ione Alves de Souza, lotada na Escola de
Ciência da Informação, aprovado “ad referendum” pela Congregação, pelo período de 4 (quatro)
anos, o Prof. Eduardo fez uma ressalva em relação a este projeto, que foi aprovado sob a
coordenação de uma servidora técnica administrativa em educação. Esclareceu que,
considerando a modificação na legislação, que determina que os projetos de extensão só podem
ser coordenados por docentes, sugeriu que a Coordenação do CENEX a informasse sobre esta
necessidade e que as medidas necessárias fossem tomadas para a resolução da questão. A Profa.
Adriana Mortara argumentou que a servidora Ione poderia coordenar o projeto e o CENEX
indicaria um docente como coordenador acadêmico. O Prof. Jezulino Lúcio Mendes Braga
lembrou que estes projetos não precisam mais passar pela Congregação, devido ao novo
regimento do CENEX aprovado pela Congregação. 2.8. Referendar o “Programa de Extensão
intitulado Carro-Biblioteca: frente de leitura”, coordenado pela Profa. Maria Guiomar da Cunha
Frota, que foi renovado pelo período de um ano. Aprovado "ad referendum" pela Congregação.
Em seguida o Prof. Eduardo apresentou o próximo assunto da pauta. 3. Solicitação de
providências quanto a EXTINÇÃO DAS VAGAS DO TURNO VESPERTINO DO CURSO DE
BIBLIOTECONOMIA: Lembrou que, em 2018, foi encaminhado para a Pró-Reitoria de Graduação
(PROGRAD) o pedido de exclusão do turno vespertino do Curso de Graduação em
Biblioteconomia, tratando-se da segunda entrada do turno diurno. Em 2019, foi aprovado pela
PROGRAD a extinção do período vespertino, com a redução em 45 (quarenta e cinco) vagas no
número de vagas iniciais do curso. Com a consequente redução das vagas totais do Curso, que
passaria para 77 (setenta e sete) vagas, seria mantida a primeira entrada do turno diurno,
período da manhã, com 37 (trinta e sete) vagas; e o turno noturno com 40 (quarenta) vagas. A
Escola inicialmente sugeriu que essas vagas fossem redistribuídas para a criação de um curso à
distância (EAD) de Graduação em Biblioteconomia, que não foi possível ser criado devido a
redução de recursos a serem disponibilizados pela CAPES e MEC ou para outros cursos de
graduação a serem criados no âmbito da UFMG. Após ampla discussão do assunto decidiu-se que
os colegiados dos três cursos de graduação da Escola deveriam discutir o parecer da PROGRAD,
levando em consideração o contexto atual, e que apresentassem uma proposta para análise da
Congregação na próxima reunião, prevista para o dia 07 de dezembro de 2021. 4. PROJETOS DE
CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS: o Prof. Eduardo
comunicou que o Governo Estadual disponibilizou recursos financeiros para as Universidades
Federais no Estado de Minas Gerais. Todavia, as Universidades teriam que apresentar propostas
de captação de recursos que seriam analisadas pelo Governo do Estado para posterior definição
de quais delas seriam contempladas. A Reitora realizou uma reunião com todos os diretores e
comunicou que as Unidades teriam que apresentar, em três dias, junto à Reitoria, propostas de
projetos. A Diretoria fez então contatos com os vários coordenadores de projetos, chefes dos
departamentos, colegiados de graduação e pós-graduação e NITEG. Foi realizada uma reunião
para discutir o assunto. Foram apresentados 10 (dez) projetos que foram enviados à Reitoria,
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que teve a responsabilidade de condensa-los e enviar para análise do Governo estadual Dos dez
projetos apresentados, a ECI foi contemplada com três, totalizando o valor de aproximadamente
R$1.150.000,00 (um milhão cento e cinquenta mil reais) sendo um projeto de modernização do
sistema de inventário e segurança do acervo da Biblioteca Etelvina Lima por meio da Biblioteca
Universitária, um projeto de modernização do parque tecnológico da Escola voltado para as
atividades de ensino e extensão apresentado pelo Centro de Apoio à Tecnologia da Informação
(CATI) e um projeto de criação de um Laboratório de Ensino do Curso de Arquivologia,
coordenado pela Profa. Mariana Batista do Nascimento. O Presidente da Congregação agradeceu
a todas as pessoas que ajudaram a elaborar as propostas da ECI, em especial ao servidor
Christiano Benvindo dos Santos, pela colaboração em todos os projetos. 5. Escolha de Comissão
para elaboração da RESOLUÇÃO REFERENTE A CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO
PROBATÓRIO DOCENTE da Escola de Ciência da Informação – o Prof. Eduardo explicou a
necessidade da atualização da Resolução, uma vez que ela foi aprovada pela Congregação em
2000. Passou a palavra para a Secretária Geral, Élida Pieri, que ressaltou a necessidade de
atualização da referida Resolução. Explicou que a Secretaria Geral fez uma minuta de resolução e
que seria interessante que a mesma fosse analisada por uma comissão. Em seguida, o Prof.
Eduardo Valadares sugeriu a formação de uma comissão para elaborar uma nova resolução.
Manifestaram o interesse somente os Professores José Francisco Guelfi Campos e Adalson de
Oliveira Nascimento. Foi então aprovada a Comissão. 6. Escolha de COMISSÃO PARA
REELABORAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 01/2015, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015, que define
parâmetros e indicadores de atividades para a progressão dos integrantes da carreira de
magistério superior das classes A, B, C e D da Escola de Ciência da Informação da UFMG: o Prof.
Eduardo Valadares explicou que o motivo de se criar esta comissão se deve à necessidade de
definição dos critérios de escolha de bancas de progressão da Escola de Ciência da Informação,
pois esta questão não consta na Resolução. Enfatizou que o principal objetivo era rever a forma
de composição das bancas examinadoras das classes de Adjunto e Associado. Sugeriu que os
professores fossem da mesma classe, mas independente do nível, com mandato de um ano.
Manifestaram interesse as professoras Cíntia de Azevedo Lourenço, Helena Tarchi Crivellari e
Marta Eloísa Melgaço Neves. Colocada em votação, a comissão foi aprovada. 7. Aprovação da
MATRIZ DE REGIME DE TRABALHO E DO PERFIL DE REFERÊNCIA DO CORPO DOCENTE da Escola
de Ciência da Informação, com os pareceres das Câmaras Departamentais: O Prof. Eduardo
Valadares lembrou que na reunião anterior da Congregação, quando o assunto foi inicialmente
discutido, decidiu-se solicitar a análise e emissão de parecer das Câmaras Departamentais dos
Departamentos da Escola sobre a Matriz de Regime de Trabalho e do Perfil de Referência do
Corpo Docente. Foi encaminhada aos departamentos a proposta aprovada em 2020 pela
Congregação e posteriormente pelo Conselho Universitário. O Prof. Eduardo Valadares
apresentou as propostas dos Departamentos. O Departamento de Organização e Tratamento da
Informação (DOTI) manteve a proposta da ECI aprovada em 2020: com o percentual mínimo de
95% (noventa e cinco por cento) em Regime de Tempo Integral com Dedicação Exclusiva (DE) e
percentual máximo de até 5% (cinco por cento) em Regime Parcial (T-20) e/ou em Regime de
Tempo Integral (T-40). O Departamento de Teoria e Gestão da Informação (DTGI) sugeriu que a
Congregação avalie possíveis ganhos da alteração de 5% (cinco por cento) para 10% (dez por
cento), no percentual máximo de docentes em Regime de Trabalho Parcial na Unidade. Após
ampla discussão, o Prof. Eduardo Valadares colocou as propostas em votação por meio da
enquete disponível no sistema RNP. Foram 08 (oito) votos na opção 01 (5% de NÃO DE), 02 (dois)
votos na opção 02 (10% de NÃO DE) e 06 (seis votos) na opção 03 (abstenções). Foi aprovada a
proposta de 95% (noventa e cinco por cento) em Regime de Tempo Integral com Dedicação
Exclusiva (DE) e percentual máximo de até 5% (cinco por cento) em Regime Parcial (T-20). O
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Presidente da Congregação seguiu a reunião com o próximo item da pauta. 8. Aprovação de
PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ARQUIVOLOGIA DA ECI/UFMG, com pareceres das
Câmaras Departamentais do DOTI e DTGI. O Prof. Eduardo Valadares explicou que este assunto
havia sido discutido na reunião anterior da Congregação e como o DTGI não havia sido
consultado, decidiu-se enviar para os departamentos apresentarem os pareceres nesta reunião.
O Prof. Eduardo Valadares da Silva leu os pareceres dos departamentos, disponibilizados a todos
para leitura prévia, e em seguida passou a palavra para a Profa. Mariana Batista do Nascimento,
coordenadora do Curso de Arquivologia, para apresentar as mudanças na proposta do PPC do
Curso. Após os esclarecimentos da Coordenadora do Curso, o Prof. Eduardo Valadares colocou
em votação a versão atualizada do PPC e os pareceres dos Departamentos. Não havendo
nenhuma manifestação contrária, o Projeto Pedagógico do Curso de Arquivologia foi aprovado.
9. Escolha da Comissão Avaliadora do PROCESSO DE PROMOÇÃO PARA CLASSE D, PROFESSOR
ASSOCIADO DA PROFA. CÉLIA DA CONSOLAÇÃO DIAS: o Prof. Eduardo Valadares explicou que,
conforme determina o artigo 30 da Resolução nº 04/2014 do Conselho Universitário, compete à
Congregação: I – constituir Comissão Avaliadora composta por três professores e um suplente,
todos da Classe dos Professores Titulares ou Associados, com o mínimo de 1 (um) membro
externo à Unidade Acadêmica. Como membros internos titulares foram indicados: a Profa. Cíntia
de Azevedo Lourenço e a Profa. Dalgiza Andrade Oliveira. Como membro externo titular foi
indicado o Prof. Bruno Souza Leal, do Departamento de Comunicação da Faculdade de Ciências
Humanas (FAFICH/UFMG). Como membro externo suplente foi indicado o Prof. Sérgio Dias
Cirino, do Departamento de Psicologia da FAFICH/UFMG. Como membro reserva, no caso de
algum professor indicado tenha algum impedimento, foi indicada a Profa. Heliana Ribeiro de
Mello, da Faculdade de Letras/UFMG. O Prof. Eduardo Valadares colocou em votação os nomes
dos professores. Não havendo nenhuma manifestação, foram aprovados os nomes dos
professores para compor a Comissão Avaliadora do Processo de Promoção da Profa. Célia da
Consolação Dias. Em seguida, deixou a palavra livre. O Prof. Jezulino Lúcio Mendes Braga
parabenizou o Prof. Fabrício José Nascimento da Silveira e estendeu os cumprimentos a Profa.
Cintia Aparecida Chagas do Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação (PPGCI) pela
premiação na Associação Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ANCIB) pela tese que
ele orientou, da aluna Juliana Perdigão. O Prof. Jezulino Lúcio Mendes Braga comunicou sobre a
realização da colação de grau híbrida dos três cursos de Arquivologia, Biblioteconomia e
Museologia que será no dia 12 de novembro de 2021, às 14 horas, no Auditório do CAD02
(presencialmente) e através da Plataforma RNP (virtualmente). Salientou aos membros que, caso
algum professor tenha interesse em comparecer de forma presencial, deverão comunicar à
diretoria previamente. O Prof. Eduardo Valadares comunicou que a Comissão de Referencia de
Recursos Humanos da ECI organizou um encontro híbrido para fazer o acolhimento dos
professores e servidores técnicos que foram admitidos na Escola, no período de trabalho remoto,
uma vez que por motivo de força maior não foi possível realizar anteriormente. Considerando a
importância desse momento, convidou a todos e todas. O Prof. Eduardo Valadares falou sobre as
redes sociais da Escola, e comunicou que está sendo feito um trabalho de melhoria e
aprimoramento visando à produção de mais conteúdos. Informou ainda que, em breve, será
apresentado o site da Secretaria Geral, com várias orientações e informações e que com certeza,
serão muito úteis a todos (as). Aproveitou para parabenizar também a premiação do Projeto de
Extensão “Rádio Janela”. Comunicou que a reunião da Congregação do dia 07 de dezembro de
2021 será ampliada aos professores e servidores técnicos administrativos em educação. Como
não houve nenhuma manifestação, o Presidente da Congregação encerrou a reunião e agradeceu
a presença e a participação de todos (as). Para constar, eu, Élida Mara Mascarenhas Pieri,
Secretária da Congregação, lavrei a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada pelo Diretor,
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Secretária Geral da Unidade e demais membros presentes. Belo Horizonte, 03 de novembro de
2021.
Ata aprovada em reunião realizada no dia 07/12/2021.
Presentes na reunião:
1. Eduardo Valadares da Silva
2. Jezulino Lúcio Mendes Braga
3. Adriana Mortara Almeida
4. Cintia Aparecida Chagas
5. Célia da Consolação Dias
6. Helena Maria Tarchi Crivellari
7. Marília de Abreu Martins de Paiva
8. Benildes Coura M. dos Santos Maculan
9. Mariana Batista do Nascimento
10. Elisângela Cristina Aganette
11. René Lommez Gomes
12. Cintia de Azevedo Lourenço
13. Ana Paula Soares Pacheco
14. Marta Eloísa Melgaço Neves
15. Elaine Diamantino Oliveira
16. Luiz Henrique Loureiro
17. Lucas Gomes Fernandes
18. Walisson da Costa
19. Azilton Ferreira
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