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ATA DA REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2021. 

As quatorze horas do dia cinco dias do mês de outubro 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 Jezulino 
Lúcio Mendes Braga, vice-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 Jezulino Lúcio 
Mendes Braga (Vice-Diretor), Adriana Mortara Almeida (Classe A), Benildes Coura dos Santos 
Maculan (Classe C); Helena Maria Tarchi Crivellari (Classe C), Profa. Ana Paula Soares Pacheco 
(Coordenadora do Curso de Museologia), José Francisco Guelfi Campos (Sub-Coordenador do 
Curso de Arquivologia), René Lommez Gomes (Chefe do Departamento de Teoria e Gestão da 
Informação), Carlos Alberto Ávila Araújo (Sub-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação), Marília de Abreu Martins de Paiva (Coordenadora do CENEX).  Registrou-
se a presença dos representantes dos servidores técnicos administrativos em educação, 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 e da coordenadora do Centro de Extensão da Escola de Ciência da 
Informação (CENEX), Marília de Abreu Martins de Paiva. Registradas as presença da 
representante discente Celsiane Aline Vieira Araújo. Justificaram suas ausências os seguintes 
membros da Congregação: Prof. Eduardo Valadares da Silva (Diretor da Escola de Ciência da 
Informação),  Dalgiza Andrade de Oliveira (Classe D), Marta Eloísa Melgaço Neves (Classe B), 
Elisângela Cristina Aganette Gomes (Chefe do Departamento de Organização e Tratamento da 
Informação),  Mariana Batista do Nascimento (Coordenadora do Curso de Arquivologia), Cíntia de 
Azevedo Lourenço (Coordenadora do Curso de Biblioteconomia), Célia da Consolação Dias 
(Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização do Conhecimento), 
Cintia Aparecida Chagas (Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação), Lucas Gomes Fernandes e a discente Carolina Rocha Teixeira.  O Prof. Jezulino Lúcio 
agradeceu a presença de todos os professores, servidores técnicos administrativos em educação 
e discentes. Comunicou que o Prof. Eduardo está de férias, portanto iria presidir a reunião. Em 
seguida, iniciou a discussão conforme os itens previstos na pauta. 1. Aprovação da ata da 
Reunião da Congregação realizada em 08/09/2021: o Prof. Jezulino Lúcio informou que a mesma 
foi disponibilizada aos membros para possibilitar a leitura antecipada de todos. Submeteu-a a 
discussão. Não havendo manifestações, colocou o documento em votação, sendo aprovado por 
unanimidade de votos. 2.  APROVAÇÃO DO NOVO PERFIL DE REFERÊNCIA DA ECI – através do 
OFÍCIO CIRCULAR Nº 03/2021/CPPD-UFMG, a CPPD  solicita o encaminhamento ao Gabinete da 
Reitora até o dia 05/11 do perfil de referência das Unidades, que deverá ser aprovado pela 
Congregação. O Prof. Jezulino Lúcio lembrou que o documento foi compartilhado com os 
membros da Congregação na reunião anterior realizada no dia 08/09/2021 e se os chefes dos 
departamentos presentes à reunião avaliaram os documentos e se tinham alguma consideração 
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a fazer. Perguntou ao Prof. Renné Lommez Gomes, que estava presente, se o DTGI analisou a 
documentação, o professor informou que não foi analisado. Ressaltou a importância da 
elaboração do perfil de referência do corpo docente da Unidade, uma vez que os departamentos 
usam como referência principalmente quando da realização dos concursos. Comunicou que a 
Secretaria Geral encaminhará, via email, ao DTGI e DOTI todos os documentos. Sugeriu que as 
Câmaras Departamentais se reúnam para avaliar a documentação. Posteriormente os chefes dos 
departamentos em conjunto avaliam a elaboração de um documento, se acharem pertinentes 
poderá ser agendada uma reunião com a diretoria, e em seguida apresentem para aprovação na 
reunião da Congregação do dia 03/11.  Colocou em votação este encaminhamento, como não 
houve manifestação foi aprovado. 3. ESCOLHA DE REPRESENTANTES DA UNIDADE JUNTO AO 
CONSELHO DIRETOR DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA DA UFMG – O Prof. Jezulino comunicou que 
através do Ofício Circular nº 30/2021/GAB-REI-UFMG, de 10/09/2021, a Reitora da UFMG, Profa. 
Sandra Regina Goulart Almeida solicitou a indicação de uma docente da ECI para compor o 
Conselho Diretor da Biblioteca Universitária. Foi enviado um email para os professores que se 
interessassem em candidatar a vaga. Apresentaram os seguintes docentes: - Marília de Abreu 
Martins de Paiva, que atualmente já é representante com mandato de 14/11/2019 a 
13/11/2021, mas que poderá ser reconduzida; - Cintia de Azevedo Lourenço e Célia da 
Consolação Dias. O Prof. Jezulino explicou que  Élida, secretária geral, configurou o sistema de 
votação que será por meio de escrutínio secreto através do Sistema de Consultas da UFMG. 
Inicialmente o Prof. Renné seria substituído pelo Prof. Cláudio, subchefe do Departamento, mas 
que infelizmente teve um imprevisto pessoal e não pode comparecer à reunião.  O sistema teve 
que ser reconfigurado, então todos deveriam considerar o segundo link enviado para votar na 
consulta. Deu início a votação. O professor decidiu prosseguir com a reunião e posteriormente 
será feita a apuração. 4. O Prof. Jezulino explicou que se trata de um informe sobre a INDICAÇÃO 
DE REPRESENTANTE DOCENTE DA UNIDADE PARA COMPOR A COMISSÃO INTERNA DE 
CONSERVAÇÃO E ENERGIA (CICE/UFMG) -  em atendimento ao OFÍCIO CIRCULAR Nº 
28/2021/GAB-REI-UFMG, foi indicado o servidor docente Rubens Alves da Silva, do 
Departamento de Teoria e Gestão da Informação da Escola de Ciência da Informação, para atuar 
no monitoramento das ações voltadas à redução do consumo de energia elétrica, a serem 
recomendadas pela Comissão Interna de Conservação e Energia (CICE/UFMG), instituída pela 
Portaria Nº 6395, de 1º de setembro de 2021, nos termos  do Decreto 10.779, de 25 de agosto de 
2021. 5. APRESENTAÇÃO DEFINITIVA DO NOVO REGIMENTO INTERNO DO CENTRO DE EXTENSÃO 
da Escola de Ciência da Informação, de acordo com as aprovações propostas pela Congregação 
na reunião anterior. O Prof. Jezulino passou a palavra para Profa. Marília de Abreu Martins de 
Paiva, coordenadora do CENEX, para fazer a apresentação. Ela lembrou que a Congregação fez 
uma sugestão, vinda da diretoria da ECI, que passasse pela Congregação todas as aprovações de 
ações de extensão que demandam de alguma maneira estrutura, serviço, algum recurso previsto 
no orçamento, por exemplo, se um evento necessitasse de tradução simultânea. A sugestão  foi 
incluída. Quando passar no CENEX será verificado se há alguma demanda específica, que além de 
passar pelos departamentos será também encaminhada à Congregação para aprovação. Foi 
somente esta sugestão que foi acatada plenamente pelo CENEX. O Prof. Jezulino colocou em 
votação o Regimento do CENEX, como não houve nenhuma manifestação foi aprovado. Explicou 
que o Regimento já está valendo a partir desta homologação. 6. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
PEDAGÓGICO (PPC) E O REGULAMENTO DO CURSO DE ARQUIVOLOGIA - O Prof. Jezulino 
Lúcio passou a palavra para o Prof. José Francisco, sub-coordenador do Curso de Arquivologia, 
para fazer a apresentação. O professor explicou que iria apresentar um resumo, tendo em vista 
que a documentação foi compartilhada com os membros. Fez um histórico desde a criação do 
curso até a proposta de reestruturação do PPC. Explicou que o Regulamento do Curso enviado 
também para apreciação foi elaborado de acordo com o que propõe as Normas de Graduação. É 
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composto de 13 títulos cobrindo tudo que diz respeito à administração e a vida acadêmica desde 
a primeira matrícula até o registro do diploma. O que se espera deste regulamento é que ele 
consolide estes instrumentos de gestão acadêmica e administrativa do curso. E que estão 
definidos no regulamento os procedimentos para as operações no Colegiado e uma padronização 
maior nos formulários, relatórios e em outros documentos. O professor agradeceu a atenção de 
todos e colocou-se à disposição para quaisquer esclarecimentos. Em seguida  o Prof. Renné 
Lommez, que solicitou esclarecimento, se como consta na convocação que seria somente a 
apresentação do PPC ou se passaria para discussão e aprovação. O Prof. Jezulino Lúcio esclareceu 
que seria só uma primeira apresentação, porque o Colegiado e o NDE não encaminharam os 
documentos referentes à aprovação do PPC nos departamentos. O professor explicou como é o 
procedimento de uma reforma curricular estas anuências são necessárias. O Prof. Renné Lommez 
Gomes sugeriu o desdobramento da análise dos documentos, isto é, o PPC separado do 
regulamento. Uma vez que o PPC precisaria passar pelos departamentos para serem discutidos, 
por exemplo, quais os impactos da mudança para os departamentos. Parabenizou o Curso e 
concorda que algumas mudanças são necessárias. Mas ressalta a importância da Câmara 
Departamental discutir. Uma questão seria o fato de muitas disciplinas obrigatórias estarem sem 
código e outras com o código ECI. De acordo com o professor, pode parecer que seja uma 
solução, mas pode trazer problemas para os departamentos que às vezes não sabem qual 
professor vai pegar a disciplina, ficando difícil no momento de fazer o planejamento de 
distribuição de encargos docentes e planejar um futuro concurso para tal área. Sugeriu que fosse 
reduzido o volume de disciplinas ECI, que apesar de funcionar muito bem para as optativas, mas 
para as obrigatórias, às vezes é um entrave para os departamentos. Parabenizou a comissão pelo 
trabalho de excelência. O Prof. Jezulino Lúcio passou a palavra para Profa. Marília, que também 
parabenizou o Prof. José Francisco e os professores envolvidos. A professora pediu um 
esclarecimento, que gostaria de saber como o Colegiado colocou dentro da atividade curricular a 
carga horária de extensão visando solucionar a preocupação da Universidade com este assunto. 
Ela deu um exemplo de uma disciplina que envolve extensão universitária, como o Colegiado 
colocou uma carga teórica de 30 horas e uma de extensão de 30 horas, se isto resolveria a 
determinação da UFMG. Se dentro desta atividade haverá uma ação de extensão e se os alunos 
vão atuar nela. O Prof. José Francisco esclareceu que nesta disciplina pretende-se criar um 
programa de extensão para abranger todas as ações de extensão ligadas às disciplinas e estas 
terão projetos vinculados.  Agradeceu as manifestações da Profa. Marília e do Prof. Renné 
Lommez Gomes, em seu nome e do grupo de professores que trabalhou na elaboração do 
projeto, que é uma construção coletiva. O Prof. Jezulino Lúcio explicou que os formulários 
pertinentes a PROGRAD são encaminhados pelo NDE para Diretoria Acadêmica da PROGRAD e 
eles fazem uma análise e um parecer muito preciso que acabam muitas vezes voltando para o 
NDE para ajustes. Afirmou que esses códigos ECI são adequados para nossa realidade. Como a 
Escola tem três cursos e muitas vezes é preciso que as disciplinas circulem entre os 
departamentos. Explicou que o PPC não poderia ser aprovado na reunião, uma vez que os 
documentos pertinentes têm que passar em outras instâncias e tramitar nos departamentos. A 
Profa. Mariana pediu a palavra e comunicou que o DOTI já deu a anuência do departamento e 
que em 2019 não foi pedido ao DTGI. Gostaria de solicitar que logo após a aprovação do DTGI 
fosse aprovado pela Congregação, tendo em vista que o prazo de apresentação do PPC a 
PROGRAD encerra no dia 15/11. O Prof. Jezulino Lúcio sugeriu que seja disponibilizada a 
documentação completa para a reunião do dia 03/11, isto é, a anuência seja encaminhada 
juntamente com os formulários para aprovação da Congregação.  Atendendo a solicitação da 
Profa. Mariana de aprovar o Regulamento do Curso de Arquivologia, ele submeteu a aprovação, 
colocando em votação. Como não houve nenhuma manifestação contrária foi aprovado o 
Regulamento do Curso. 7. FORMAÇÃO DE COMISSÃO PARA ATUALIZAÇÃO/REVISÃO DOS 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO DE DOCENTES DA UNIDADE – O Prof. 
Jezulino Lúcio Mendes Braga explicou que a documentação deve ser analisada, visando à 
atualização e revisão dos critérios de avaliação de Estágio Probatório dos docentes da ECI. Passou 
a palavra para Élida, secretária geral, que informou que os critérios foram aprovados em 2000. 
Mas que deverá ser criado um novo documento em forma de resolução, com base na legislação 
atual que regulamenta o Estágio Probatório Docente. Tendo em vista a necessidade de se formar 
uma comissão, o Prof. Jezulino sugeriu que a Secretaria Geral fizesse, através de e-mail, uma 
consulta ao corpo docente, para que pudessem manifestar o interesse de participar. Enquanto 
aguardava o resultado da eleição para a escolha de representantes da Unidade junto ao 
Conselho Diretor da Biblioteca Universitária da UFMG o Prof. Jezulino colocou a palavra aberta 
para alguém que quisesse fazer alguma consideração. Aproveitou a oportunidade para 
comunicar que a servidora Ione Alves de Souza, arquivista, nova funcionária da Escola tomou 
posse em setembro e já está em exercício, elaborando um plano de trabalho com a colaboração 
da Profa. Mariana e o Prof. José Francisco. A Comissão de Referência em Recursos Humanos da 
Escola em breve vai fazer uma reunião de apresentação dos novos servidores, tanto os docentes 
como os TAES da ECI, que tomaram posse durante o período de pandemia. O Prof.  Jezulino 
perguntou a Élida se já estava pronta a apuração da eleição. Ela explicou que houve um 
problema no sistema. Que no 1º escrutínio tiveram 14 votantes, que estava faltando só o voto da 
estudante Carolina. O Prof. Jezulino sugeriu então que apure os votos do 1º escrutínio com os 
votantes que foram cadastrados e a estudante encaminhasse seu voto por e-mail. O professor 
informou que o resultado do escrutínio seria encaminhado via e-mail. A Congregação concordou 
com o procedimento. O Presidente da Congregação encerrou a reunião e agradeceu a presença e 
a participação de todos e todas. Para constar, eu, Élida Mara Mascarenhas Pieri, Secretária da 
Congregação, lavrei a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada pelo Diretor, Secretária 
Geral da Unidade e demais membros presentes. Belo Horizonte, 05 de outubro de 2021.  
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Presentes na reunião: 

1. Adriana Mortara Almeida 
2. Ana Paula Soares Pacheco 
3. Carolina Rocha Teixeira 
4. Célia da Consolacão Dias 
5. Cintia Aparecida Chagas Arreguy 
6. Cintia de Azevedo Lourenco 
7. Dalgiza Andrade de Oliveira 
8. Eduardo Valadares da Silva 
9. Elaine Diamantino Oliveira 
10. Helena Maria Tarchi Crivelari  
11. Jezulino Lucio Mendes Braga 
12. Lucas Gomes Fernandes 
13. Luiz Henrique Loureiro dos Santos 
14. Mariana Batista do Nascimento 
15. Marta Eloísa Melgaço Neves 
16. René Lommez Gomes 
17. Walisson da Costa Resende 

 


