ATA DA REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS REALIZADA EM 08 DE SETEMBRO DE 2021.
Às quatorze horas do dia oito dias do mês de setembro 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),
Benildes Coura dos Santos Maculan (Classe C); Helena Maria Tarchi Crivellari (Classe C), Elisângela Cristina
Aganette Gomes (Chefe do Departamento de Organização e Tratamento da Informação), Mariana Batista do
Nascimento (Coordenadora do Curso de Arquivologia), Felipe Eleutério Hoffman (Subcoordenador do Curso
de Museologia), 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), Marília de Abreu Martins de Paiva (Coordenadora do CENEX). 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 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: Profa. Ana Paula Soares Pacheco
(Coordenadora do Curso de Museologia), René Lommez Gomes (Chefe do Departamento de Teoria e Gestão
da Informação), Cíntia de Azevedo Lourenço (Coordenadora do Curso de Biblioteconomia) e a discente
Carolina Rocha Teixeira. O Prof. Eduardo Valadares agradeceu a presença de todos os professores,
servidores técnicos administrativos em educação e discentes e desejando boas vindas à 2ª reunião ordinária
da Congregação. A Profa. Mariana Batista do Nascimento pediu a palavra e solicitou que fosse incluído na
pauta da reunião o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e o regulamento do Curso de Arquivologia. O Prof.
Eduardo Valadares da Silva explicou que caso a reunião terminasse no tempo previsto ele colocaria os
assuntos solicitados por ela em pauta. Caso não fosse possível, seria incluído na próxima reunião da
congregação. Em seguida, iniciou a discussão conforme os itens previstos na pauta. 1. Aprovação da ata da
Reunião da Congregação realizada em 03/08/2021: o Sr. Presidente da Congregação informou que a mesma
foi disponibilizada aos membros para possibilitar a leitura antecipada de todos. Submeteu-a à discussão. Não
havendo manifestações, colocou o documento em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. 2.
Referendar projeto intitulado "Uso de tecnologias da informação para o Ensino de Museologia", a ser
submetido à chamada interna PROGRAD 02/2021 (Programa para Desenvolvimento do ensino de
Graduação - PDEG): o projeto está sob a coordenação dos Professores Felipe Eleutério Hoffman, do
Departamento de Organização e Tratamento da Informação e Ana Paula Soares Pacheco, do Departamento
de Teoria e Gestão da Informação e foi aprovado "ad referendum" da congregação da Escola de Ciência da
Informação no dia 11 de agosto de 2021. O Prof. Eduardo Valadares citou alguns dos objetivos do projeto, a
saber: desenvolver tecnologias digitais de ensino em museologia; promover a divulgação e produção do
saber, através de instrumentos adequados para a realização de projetos e produtos desenvolvidos pelos
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docentes e discentes do Curso de Museologia. O Presidente da Congregação passou a palavra para o Prof.
Felipe Eleutério Hoffman, caso ele quisesse levantar alguma questão relativa ao projeto. Como o mesmo já
havia sido compartilhado para conhecimento de todos os membros, o Prof. Felipe informou que o resultado
da concessão das bolsas já havia saído e que o projeto foi contemplado com as três bolsas solicitadas. Não
havendo manifestações, o Prof. Eduardo Valadares submeteu o projeto à discussão, sendo aprovado por
unanimidade de votos. 3. Referendar projeto de extensão intitulado "Cine Museu Debate", em parceria
entre o Grupo de Estudos MEIO (Museus, Educação, Imagens e Oralidades) e o CAMUS (Centro Acadêmico
da Museologia). O mesmo foi aprovado "ad referendum" da Congregação da Escola de Ciência da
Informação no dia 03 de agosto de 2021. O Prof. Eduardo Valadares explicou que o projeto tem como
objetivos promover debates sobre áreas que envolvem a museologia a partir de filmes, documentários,
curtas e produções audiovisuais semelhantes para fomentar a pesquisa e o interesse na área da museologia.
O Prof. Jezulino Lúcio Mendes Braga explicou que o projeto já está em andamento e que ele foi incluído no
Sistema de Informação da Extensão (SIEX) como projeto de extensão para que se tornasse mais legítimo e
também para que ficasse institucionalizado. Informou que o CAMUS tem promovido uma série de
atividades, tanto culturais como acadêmicas, e que o projeto tem sido muito importante para mobilização e
parceria entre os estudantes da ECI dos três cursos. Submeteu-se à discussão e, não havendo nenhuma
manifestação contrária, o projeto foi aprovado por unanimidade de votos. 4. Referendar a prorrogação de
afastamento da docente Ivana Denise Parrela, para o período de dezembro de 2021 a maio de 2022. O Sr.
Presidente informou que o afastamento foi aprovado pelo Departamento e Diretoria (aprovado "ad
referendum" no dia 24 de agosto de 2021). Submeteu-se à discussão e não havendo nenhuma manifestação
contrária o afastamento foi aprovado e referendado pela congregação. 5. Comunicado sobre indicação da
Unidade de nome de ex-aluno (a) para a homenagem da Medalha de Honra da UFMG: O Prof. Eduardo
Valadares da Silva explicou que o Gabinete da Reitoria solicitou a indicação de um (a) ex-aluno (a) da Escola
a quem seria atribuída a Medalha de Honra UFMG, pela relevância de sua contribuição à sociedade. A
Secretaria Geral solicitou aos membros titulares e suplentes da Congregação que enviassem a indicação de
nomes por meio do envio de e-mail. Somente a bibliotecária Elaine Diamantino indicou o nome da ex-aluna
da Escola de Ciência da Informação, Cleide Aparecida Fernandes, bibliotecária da Biblioteca Pública
Estadual de Minas Gerais, no Setor Infanto-Juvenil. Atualmente, é responsável pelo Sistema Estadual de
Bibliotecas Públicas de Minas Gerais, no qual coordena políticas públicas para as mais de 850 (oitocentos e
cinquenta) bibliotecas públicas e comunitárias do Estado. O Presidente da Congregação agradeceu à Elaine
Diamantino, bibliotecária da ECI, pela ótima indicação. O Prof. Eduardo Valadares comunicou ainda que a
cerimônia de entrega das Medalhas foi realizada naquele mesmo dia. 6. Escolha de representantes junto ao
Conselho Universitário da UFMG: O Sr. Presidente explicou que a Secretaria de Deliberação Superior da
UFMG (SODS/UFMG) comunicou à Diretoria que, tendo em vista a proximidade do vencimento do mandato
dos representantes da ECI junto ao Conselho Universitário, no final de 2021, solicitou a indicação ou
manutenção dos nomes dos atuais representantes. A Secretaria Geral enviou um e-mail aos professores
solicitando a manifestação dos (as) interessados (as) em se candidatar. Foi informado que, caso houvesse
interesse de mais docentes seria realizada uma votação secreta por meio do Sistema de Consulta da UFMG
com a participação dos presentes na reunião. Todavia, somente os professores Elisângela Cristina Aganette e
Marcello Peixoto Bax, atuais representantes da ECI no Conselho Universitário da UFMG, manifestaram
interesse em serem reconduzidos. O Presidente da Congregação colocou em votação os nomes dos
professores, que foram aprovados por unanimidade de votos. 7. Relato dos trabalhos da Comissão de
Transparência e divulgação de atas da Congregação: O Prof. Eduardo Valadares explicou que na reunião
anterior foi indicada a comissão, atendendo a proposta da diretoria de disponibilizar as atas da Congregação
a partir do mês de agosto, com base no artigo 17 do Regimento Geral da UFMG, que prevê a publicização
das atas. Ficou acordado que a referida comissão, designada por meio da Portaria Nº 5082, DE 16 DE JULHO
DE 2021, traria o documento para a Congregação deliberar sobre o assunto. O Sr. Presidente passou a
palavra para a Profa. Mariana Batista do Nascimento, membro da Comissão, para que ela pudesse relatar
sobre o trabalho e conclusão do estudo realizado pela comissão. Explicou que o documento produzido foi
baseado no Regimento Geral da UFMG, na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), na Lei de Acesso à
Informação (LAI) e nos procedimentos adotados pela UFMG, principalmente da SODS (Secretaria de
Deliberação Superior da UFMG). A Profa. Mariana Batista informou que o Prof. Welder Silva, membro da
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comissão, também contribuiu com o documento da Assembléia Legislativa, uma vez que faz parte da
comissão da Assembléia. De acordo com a Profa. Mariana Batista, em relação a LGPD e a LAI, a ECI não tem
nenhum impeditivo de publicizar as atas. Primeiramente, a LAI preconiza que tem que se publicizar as atas
sempre nos preceitos legais e levando em consideração o regime de exceção. Com relação à disponibilização
de dados pessoais, a discussão da Comissão foi a de que as atas da congregação, em geral, não possuem
dados pessoais sensíveis. Desta forma, na opinião da Profa. Mariana Batista e da Comissão, as informações
constantes das atas da Escola não tem nenhum caráter sigiloso que recaem em infração da LAI ou na LGPD.
Por isso, não há motivos para não se publicizar as atas de forma autêntica e na íntegra. O Prof. Eduardo
Valadares da Silva agradeceu a Profa. Mariana Batista e abriu a palavra para a manifestação de algum
membro da comissão ou membro da congregação, caso houvesse interesse. O servidor Walisson da Costa,
membro da Comissão, informou que a mesma baseou-se no trabalho que o Prof. Welder Silva tem realizado
na Assembléia, uma vez que tem dado certo. O Prof. Eduardo Valadares agradeceu à Comissão pelo trabalho
realizado e destacou que consta previsão de publicização das atas de reuniões no artigo 17 do Regimento
Geral da UFMG e que o órgão de deliberação superior da Universidade e várias Unidades Acadêmicas da
UFMG já fazem esta publicização das atas de forma online. O Prof. Jezulino Lúcio passou a palavra para a
servidora Élida Pieri, Secretária Geral. Ela informou que realizou uma pesquisa nos sites das Unidades da
UFMG e constatou que algumas delas já fazem essa divulgação. A servidora destacou que a SODS publica as
atas do CEPE e do Conselho Universitário, além de outros documentos, de forma online. Enfatizou ainda
sobre a importância da divulgação das atas à comunidade e que as mesmas devem ser elaboradas de forma
mais sucinta para que contenham menos dados sensíveis, de forma a minimizar os riscos de infração das
legislações vigentes. Informou ainda que, o intuito é que as atas estejam disponíveis no site da Secretaria
Geral, que está sendo construído. O Prof. Eduardo Valadares colocou em discussão e votação, e abriu a
palavra, caso mais alguém quisesse se manifestar. A Prof. Cintia Aparecida Chagas parabenizou o trabalho da
Comissão e enfatizou sobre a importância das atas da congregação ficarem disponíveis. O Prof. Eduardo
Valadares colocou em votação a publicização das atas da congregação, em conformidade com o estudo
apresentado pela Comissão, relatado pela Profa. Mariana Batista. Não houve manifestações contrárias,
sendo aprovado por unanimidade dos membros. O Presidente da Congregação informou que a publicização
das atas seria a partir da reunião de 03/08/2021. 8. Apresentação da proposta de sistema on-line de
agendamento de salas de videoconferência e espaços físicos da Unidade: O Prof. Eduardo Valadares
explicou que o Centro de Apoio à Tecnologia da Informação (CATI), por meio do servidor Lucas Fernandes,
juntamente com o Álvaro Santana, sentiram a necessidade de melhorar o sistema de agendamento. O
motivo principal foi a demanda ampliada do uso da sala de videoconferência, uma vez que existem somente
duas salas disponibilizadas para ECI. O Sr. Presidente lembrou que foi desenvolvido um sistema de
agendamentos, com a liderança do servidor Lucas Gomes, visando aprimorar, melhorar e facilitar o
agendamento das salas. O Prof. Eduardo Valadares convidou o servidor Lucas Fernandes para fazer uma
apresentação preliminar para que a Congregação pudesse tomar conhecimento de algumas informações
sobre o sistema. Posteriormente, seria marcada uma outra reunião com o intuito de detalhar mais
informações sobre a utilização do mesmo. Explicou ainda que a aplicação desse sistema de reservas seria
realizada, a princípio, apenas para as salas de videoconferência (RNP). Depois, o sistema poderia ser
aprimorado e ampliado de forma a incluir o agendamento de alguns espaços físicos da Escola, como por
exemplo, congregação, auditório Adriana Bogliolo (sala 1000), laboratórios da biblioteca, do CATI e até
mesmo dos grupos de pesquisa que montaram laboratórios. Afirmou que a implementação do sistema
facilitaria muito a organização do acesso à informação dos espaços reservados na Escola. Em seguida,
passou a palavra para Lucas Fernandes, que explicou que o objetivo do sistema de reservas é melhorar o
gerenciamento dos recursos da Escola, principalmente aqueles que são compartilhados (salas de aulas,
laboratórios e auditórios). O servidor explicou que a ideia seria facilitar a realização da reserva, tanto para as
pessoas que necessitam do serviço, quanto para quem é responsável por gerenciar os recursos/espaços.
Enfatizou que a proposta do sistema é agilizar o processo de gerenciamento da reserva. Disse ainda que,
como é um sistema administrativo, é voltado somente para os servidores da ECI, docentes e técnicos
administrativos. Ou seja, esses servidores seriam capazes de realizar as reservas no sistema. Explicou que, a
partir do momento que é feita a reserva, o servidor responsável pelo recurso verifica se é possível atender
ou não de acordo com alguns parâmetros que existem, como por exemplo a disponibilidade da sala. Explicou
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que, para acessar o sistema é só acessar o endereço cati.eci.ufmg.br/reservas, que ele direciona para esse
login (o mesmo usado para o acesso aos computadores da Escola). O servidor Lucas Fernandes explicou que
verificou a necessidade de tornar público a questão da disponibilidade dos recursos de forma inclusiva para
facilitar a visualização da grade e também para que seja possível a realização de possíveis remanejamentos
de datas de eventos. Informou ainda que está sendo disponibilizado publicamente como a reserva é feita, ou
seja, se existe algum agendamento para aquela data/horário ou se o espaço está livre para ser reservado.
Finalizou informando que, para respeitar a LGPD, foi necessário limitar alguns dados que são exibidos e se
colocou à disposição de todos (as) no caso de possíveis dúvidas. O Prof. Eduardo Valadares agradeceu o
apoio e apresentação do servidor Lucas Fernandes e também o apoio constante do servidor do audiovisual,
Álvaro Santana. Aproveitou para informar que várias questões serão aprimoradas e que serão estabelecidos
alguns critérios, de preferência para o uso da sala RNP. Destacou ainda que uma das salas RNP ficará em
“stand by”, ou seja, disponível somente para alguma situação emergencial ou ainda para quando,
porventura, a atividade previamente marcada se estenda para além do tempo previsto. Destacou ainda que
também serão criados alguns critérios de uso para estas duas salas, preferencialmente para atividades de
ensino. O Prof. Jezulino Lúcio também agradeceu ao servidor Lucas Fernandes pelo trabalho e enfatizou a
importância do sistema de agendamento. Afirmou que a utilização do sistema será muito benéfica para a
Escola e para todos os envolvidos. A Profa. Dalgiza Andrade perguntou se a UFMG só disponibiliza estas duas
salas para a Unidade. O Prof. Eduardo Valadares esclareceu que a Universidade só disponibilizou para a
Escola as duas salas (RNP). O Lucas Fernandes complementou e disse que não adiantaria disponibilizar mais
salas, porque cada sala precisa de um técnico para ficar responsável por ela e lembrou que a ECI só tem o
Álvaro Santana como responsável. A Profa. Célia Dias também parabenizou o Lucas Fernandes e ao Álvaro
Santana pelo apoio constante. Ressaltou que o curso de pós-graduação tem uma demanda muito grande
para as salas e sugeriu que as defesas sejam prioritárias, porque depois que agendam datas e horários para
uma banca é muito difícil mudar, uma vez que envolvem vários membros inclusive externos à UFMG. 9.
Organização para a retomada das atividades de ensino 2021/2 no formato híbrido e 10. Organização para
gradual início das retomada de atividades presenciais dos setores administrativos da Unidade: O Prof.
Eduardo Valadares explicou que, como os pontos 9 e 10 da pauta eram similares, iria tratá-las de forma
conjugada. Comunicou que a Comissão de Biossegurança da ECI reuniu-se algumas vezes pensando em
algumas estratégicas e que a mesma estava aguardando algumas definições da Universidade com relação à
retomada das atividades de ensino e também as administrativas. Informou que a intenção da Diretoria era
agendar uma reunião, no mês de outubro, com o Comitê Local de Biossegurança da ECI. Desta forma,
decidiu trazer antes algumas questões para discussão na Congregação. Informou que, após a reunião com o
Comitê Local iria ocorrer uma reunião com os técnicos administrativos e professores para tratar da
organização da retomada das atividades. Disse ainda que a sua intenção era apresentar uma proposta inicial
a respeito das atividades de ensino. Informou que os dois cursos de Pós-Graduação da ECI, Programa de Pósgraduação em Ciência da Informação (PPGCI) e Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização do
Conhecimento (PPGGOC) decidiram que, neste momento, as atividades de ensino permanecerão de forma
remota. O Presidente da Congregação informou ainda que os cursos de graduação em Arquivologia e
Museologia fizeram um levantamento junto aos professores que lecionam para esses cursos, com vistas a
realizar o levantamento de prioridades. Ambos decidiram permanecer de forma remota, com previsão de
retorno presencial somente em 2022. Outro ponto enfatizado pelo Prof. Eduardo Valadares foi que a
Comissão de Biossegurança Local realizou a medição de alguns espaços físicos da Escola tais como: salas de
aulas, laboratórios, auditórios e áreas comuns da Escola. Esta medida foi tomada a fim de estabelecer o
devido distanciamento recomendado pelo Comitê de Biossegurança da UFMG. Anteriormente, era previsto
de 2ms² (dois metros quadrados) e agora é de 1,5 (um) metro e meio. De toda forma, o Prof. Eduardo
Valadares destacou que a Escola está privilegiando esse distanciamento de 2 (dois) metros por pessoas, por
questão de segurança e devido à pouca ventilação das salas de aulas. Decidiu-se, então, permanecer com o
afastamento de 2 (dois) metros por pessoas nas salas de aulas, com ocupação de no máximo 40% (quarenta
por cento). O Presidente da Congregação, Prof. Eduardo Valadares da Silva, enfatizou que estas informações
foram passadas para os Colegiados dos três cursos de graduação, para que eles pudessem fazer a
organização da oferta de disciplinas levando em consideração esta previsão de espaço físico. Informou que
já estão sendo realizados projetos de compra e contratação de sinalização própria para demarcação dos
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espaços e materiais educativos. Neste caso, o próprio CEDECOM/UFMG (Centro de Comunicação) já possui o
material para enviar para as Unidades, se houver necessidade de sinalização adicional. Também serão feitas
contratações de fitas vermelhas e amarelas zebradas para delimitar os espaços e demarcar os isolamentos
de acesso entre as Unidades do complexo (FAFICH, Letras e ECI). Visando uma proteção adicional está sendo
providenciada a aquisição, para os setores administrativos, de proteção de acrílico transparente que serão
utilizadas nas mesas de trabalho que tenham atendimento direto aos discentes. Também serão adquiridas
máscaras do tipo N95 como reserva para cada setor e professores (para caso de esquecimento ou
inutilização de máscara do servidor), bem como proteção facial para cada servidor TAE ou Docente. Explicou
ainda que a Escola está preparando a estrutura para dar condições para que as atividades possam ter um
retorno gradual de acordo com que os Colegiados estão definindo. O Prof. Eduardo Valadares apresentou
uma proposta inicial da Comissão Local de Biossegurança para debater com a Congregação. Enfatizou que a
proposta se baseou no OFÍCIO.CIRCULAR da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) com as orientações
iniciais de planejamento da oferta e da retomada gradual das atividades presenciais para os cursos de
graduação e o OFÍCIO.CIRCULAR da Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRORH), que apresenta algumas
diretrizes para subsidiar o planejamento de retorno gradual das atividades administrativas presenciais no
âmbito das Unidades/Órgãos. O Prof. Eduardo esclareceu que, como cada Unidade é que vai definir sua data
de retorno, a proposta da ECI prevê o retorno gradual à partir de 04 de outubro em forma de plantão,
somente para as atividades essenciais que não possam ser feitas de forma remota. Neste caso, os
atendimentos só poderão ser realizados através de agendamento prévio com o setor demandado. Informou
ainda que, a partir do dia 03 de novembro de 2021, a Unidade funcionará no horário de 7 (sete) às 18
(dezoito) horas, de 2ª (segunda) a 5ª (quinta) feiras, visando possibilitar a limpeza reforçada e adequada dos
espaços físicos toda 6ª (sexta) feira. Definiu-se que os servidores técnico administrativos em educação
(TAES) trabalharão uma vez por semana em forma de escala por setor, cumprindo a jornada de trabalho de 6
(seis) horas presenciais e 2 (duas) horas de forma remota. Lembrou que, de acordo com orientações da
PRORH, o ponto deverá ser registrado de forma presencial como integral, considerando o trabalho de 8
(oito) horas diárias para que o servidor tenha direito ao reembolso do vale transporte no dia em que
trabalhou de forma presencial. O Sr. Presidente apresentou diversas questões referentes ao protocolo que
seria adotado na Unidade como acesso ao prédio, atendimento da biblioteca Profa. Etelvina Lima de acordo
com diretrizes definidas pelo Sistema de Bibliotecas da UFMG, utilização de laboratórios e salas de estudos
da pós-graduação, atividades de extensão, sobre o espaço físico do Diretório Acadêmico, sinalização dos
espaços, entre outras questões. Informou que o Comitê iria preparar um material informativo e que o
mesmo seria divulgado no site e nas redes sociais da Escola. O Prof. Jezulino Lúcio pediu a palavra e
destacou que já foi divulgada a regulamentação da PROGRAD que trata sobre o estudo híbrido emergencial
e que a Universidade está trabalhando com a perspectiva de retorno nesta fase 2 (dois) e que várias
questões estão sendo discutidas e debatidas. Salientou ainda que a Universidade tem que se preocupar em
fazer processos humanizados, como por exemplo aberturas de cantinas e restaurantes. Logo após a fala do
vice-diretor, sugeriu-se a criação de um canal de comunicação e informação do Comitê de Biossegurança da
Unidade, para que todos pudessem entrar em contato com o Comitê e obter sempre informações
atualizadas. O Prof. Eduardo Valadares informou que cada setor irá se organizar de acordo com as
necessidades sempre com respeito à gestão colegiada, como tem sido feito pela UFMG. 11. Perfil de
referência da Unidade, em atendimento ao Ofício Circular Nº 3/2021/CPPD-UFMG: O Sr. Presidente
informou que a Diretoria recebeu uma solicitação da CPPD sobre a necessidade da Unidade definir o seu
perfil de referência que deve ser encaminhado ao Gabinete da Reitora até o dia 05 de novembro de 2021. O
Prof. Eduardo Valadares informou que o CEPE decidiu que as propostas de Perfil de Referência das unidades
deverão ser previamente analisadas pela CPPD, que deverá emitir parecer para subsidiar a decisão final do
CEPE. Explicou ainda que o perfil já existente foi disponibilizado no drive da reunião, mas que poderá ser
melhorado com a ajuda da comunidade. Em sua opinião, não haveria necessidade de alteração do perfil de
referência da Escola, ou seja, de ampliação do percentual de 5% (cinco por cento) determinado para os
docentes de 20 (vinte) horas. Considerando que a proposta da Escola deverá ser encaminhada em
novembro, solicitou que os membros analisassem o documento disponibilizado e trouxessem sugestões para
a próxima reunião, quando a proposta será aprovada pela congregação. 12. Apresentação do Novo
Regimento Interno do Centro de Extensão da Escola de Ciência da Informação: O Sr. Presidente optou por
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passar a palavra para a nova coordenadora do CENEX, Profa. Marília de Abreu Martins de Paiva. Ela explicou
que o Regimento que foi elaborado pelo Colegiado está muito conciso e detalha o que já existe em
resoluções da UFMG. Destacou um ponto importante que o CENEX deixou a critério da Congregação com
relação às ações de extensão, projetos, eventos, cursos, entre outros, que deverão passar pela aprovação da
congregação e da diretoria. Ressaltou que a questão mais controversa é a prestação de serviços, uma vez
que a Resolução 10/95 que trata da prestação de serviços na UFMG, tendo em vista que a mesma está em
avaliação e pode trazer alguma inovação posteriormente. Mas, se for necessário, o CENEX irá aderir às
possíveis mudanças e incluirá no regulamento do colegiado. Um ponto importante destacado pela Profa.
Marília de Abreu é com relação à existência de pagamento ao docente, uma vez que, nestes casos, o
Departamento deve avaliar a carga horária, a dedicação do professor ao projeto/prestação de serviço, que
envolve administrativamente, pedagogicamente as questões dos departamentos. Neste sentido, o CENEX
avaliaria os critérios da extensão, se há cumprimento dos requisitos estabelecidos na política de extensão da
UFMG. A coordenadora do CENEX salientou ainda que, na proposta inicial do Regimento do colegiado,
optaram por deixar a critério da Congregação, a seguinte decisão: se, para serem implementadas, as
propostas das atividades de Extensão, deverão necessariamente ser analisadas e aprovadas, no âmbito da
Congregação. O Prof. Eduardo Valadares destacou o ponto mais importante, na sua opinião, sobre a
necessidade da Diretoria/Congregação avaliar os projetos/ações de extensão que envolvam a necessidade
de recursos financeiros ou até mesmo recursos humanos e de utilização/disponibilização de espaço físico da
Unidade. A Coordenadora do CENEX disse que o regulamento do colegiado ainda não havia sido aprovado e
que ela decidiu colocar o mesmo em pauta para ouvir as possíveis sugestões dos membros da congregação.
Informou que as sugestões apresentadas seriam levadas para discussão no âmbito do colegiado e que eles
fariam as alterações e adaptações sugeridas por todos (as). O Sr. Presidente agradeceu à Profa. Marília de
Abreu pela contribuição e sugeriu que fosse novamente apresentado o regulamento na próxima reunião da
congregação, para que todos tivessem conhecimento. 13. Indicações e manifestações de interesse de
servidores (docentes e bibliotecários) da Unidade junto ao CFB, Conselho Federal de Biblioteconomia,
conforme Ofício Circular 18 CFB 026/2021. Trata-se da solicitação do CFB de indicação de representantes
docentes da ECI para participarem da eleição dos novos conselheiros do CFB para o próximo triênio. O Sr.
Presidente informou que foi enviado um e-mail aos docentes e bibliotecários da Unidade, solicitando a
manifestação dos interessados em participar da lista tríplice. Todavia, não houve nenhuma manifestação de
interesse. Lembrou que a Profa. Dalgiza Andrade tem representado a Escola já em dois mandatos seguidos.
O Prof. Eduardo Valadares perguntou se alguém neste momento gostaria de manifestar interesse em
representar a Escola. Não houve manifestações e desta forma, a ECI ficará sem indicação de representante.
O Prof. Eduardo Valadares falou que, tendo em vista o tempo da reunião, comunicou que a solicitação da
Profa. Mariana Batista de colocar em discussão o PPC e o regimento do Curso de Arquivologia ficarão para
próxima reunião. O Sr. Presidente comunicou que a Escola recebeu recentemente uma nova servidora, a
arquivista Ione Alves, que já iniciou suas atividades. Informou que a Comissão de Referência em Recursos
Humanos da Escola está fazendo o acolhimento da servidora, de forma remota, e dos professores e técnicos
administrativos contratados durante a Pandemia. Em seguida, comunicou sobre a premiação de Menção
Honrosa do Prêmio CAPES 2021 de teses da orientanda da Profa. Elisângela Aganette, Luciana Gonçalves.
Parabenizou a aluna e a Profa. Elisângela pela indicação. Enfatizou a importância dessa premiação para os
cursos de Pós-Graduação da ECI. O Professor Eduardo Valadares falou ainda da questão do SEI-UFMG, e que
estão sendo feitas melhorias com relação à atualização de logins da Unidade no referido sistema. Afirmou
ainda sobre a necessidade e importância das demandas serem realizadas por meio do Sistema SEI-UFMG e
que as tramitações sejam realizadas em conformidade com a base de conhecimento da UFMG e das
orientações dos setores. Em seguida, deixou a palavra livre. 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, Secretária Geral da Unidade e demais membros presentes. Belo
Horizonte, 08 de setembro de 2021.
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Presentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jezulino Lúcio Mendes Braga
Adriana Mortara Almeida
Benildes Coura dos Santos Maculan
Helena Maria Tarchi Crivellari
Ana Paula Soares Pacheco
José Francisco Guelfi Campos
René Lommez Gomes
Carlos Alberto Ávila Araújo
Marília de Abreu Martins de Paiva
Luiz Henrique Loureiro dos Santos
Walisson da Costa Resende
Celsiane Aline Vieira Araújo
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