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ATA DA REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS REALIZADA EM 04 DE JANEIRO DE 2022 

Às quatorze horas do dia quatro do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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, 
diretor em  exercício 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 (Diretor em exercício), Marta Eloísa Melgaço Neves (Classe B), Rodrigo Moreno 
Marques (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), Felipe Eleutério Hoffman (SubCoordenador do Colegiado de Graduação em 
Museologia), Marcello Peixoto Bax (SubCoordenador do Programa de Pós-Graduação em Gestão e 
Organização do Conhecimento), Carlos Alberto Ávila de Araújo  (SubCoordenador do Programa de 
Pós-Graduação em Ciência da Informação), Elisângela Aganette Chefe do Departamento de 
Organização e Tratamento da Informação e Marília de Abreu Martins de  Paiva (Coordenadora do 
CENEX). Registrou-se a presença dos representantes dos servidores técnicos administrativos em 
educação, Lucas Gomes Fernandes e Luiz Henrique Loureiro dos Santos. Registramos a presença da 
representante da Biblioteca Profa. Etelvina Lima, indicada pelo Sistema de Bibliotecas da UFMG, 
Elaine Diamantino Oliveira. Justificaram suas ausências os seguintes membros da Congregação: 
Prof. Eduardo Valadares da Silva, diretor da Escola de Ciência da Informação, 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), 
Ana Paula Soares Pacheco (Coordenadora do Colegiado de Graduação em Museologia), Adriana 
Mortara Almeida (Classe A) e Walisson da Costa Resende. O Prof. Jezulino Lúcio Mendes Braga 
agradeceu a presença de todos e todas e desejou um Feliz Ano Novo e que espera que esse ano 
seja bem melhor do que os anteriores. Comunicou a todos que o Prof. Eduardo está de férias e que 
ele iria presidir a reunião, como diretor em exercício.  Em seguida, iniciou a discussão conforme os 
itens previstos na pauta. 1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO realizada em 
07/12/2021 - O Senhor Presidente da Congregação informou que a mesma foi disponibilizada aos 
membros para possibilitar a leitura antecipada de todos (as). Colocou-a em discussão. Não havendo 
manifestações contrárias, colocou a ata em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. 2. 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO CPA da UFMG no período de 2022 a 2025 - OFÍCIO CIRCULAR 
Nº 32/2021/GAB-REI-UFMG -  A Comissão é responsável por conduzir o processo de autoavaliação 
institucional da UFMG. Da avaliação interna e externa dos Cursos de Graduação da UFMG e cuida 
da revalidação dos cursos. Comunicou que foi aprovado “ad referendum” da Congregação o nome 
da Profa. Ligia Maria Moreira Dumont, para compor a Comissão. Foi encaminhado a indicação da 
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professora através do OFÍCIO Nº 49/2021/ECI-SGE-CH-UFMG. Colocou em votação a aprovação do 
nome da Profa. Lígia Maria Moreira Dumont, foi aprovado e referendado. 3. COMISSÃO 

PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO – o Prof. Jezulino Lúcio lembrou que na última reunião 
foi discutida a criação da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, e que ele e o Prof. 
Eduardo Valadares tinham pensado na criação desta Comissão com vistas em fazer uma gestão 
mais democrática do orçamento da Escola e que houvesse uma aplicação mais equânime dos 
recursos da Unidade que diz respeito às demandas que surgem na Escola. Comunicou que a 
Universidade promoverá uma mudança nos processos de compra e licitação. O Prof. Jezulino Lúcio 
explicou que esta Comissão é de caráter permanente e é formada por 8 (oito) membros com 
mandato de 2 (dois) anos, mas que os mandatos se encerram no final da gestão da atual diretoria. 
Apresentou a proposta de composição da Comissão: Diretor da unidade - Prof. Eduardo Valadares 
da Silva; Vice-diretor da unidade - Prof. Jezulino Lúcio Mendes Braga; Dois representantes 
Docentes - Profa. Ana Paula Meneses e Prof. Felipe Eleutério Hoffman; Dois representantes de 
Técnicos Administrativos em Educação - Christiano Benvindo e Amanda dos Santos Paixão; Dois 
representantes Discentes - Luiz Osvaldo Vilar de Almeida (Doutorado - PPGCI); Sem representação 
até o momento, do discente dos Cursos de Graduação. Explicou que os alunos da graduação estão 
se mobilizando para indicar um representante. Em seguida, submeteu à Congregação para 
aprovação a composição da Comissão Permanente de Finanças, não havendo manifestações a 
Comissão foi aprovada. 4. DEFINIÇÃO DA COMISSÃO DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS DE 

GRADUAÇÃO – o Prof. Jezulino Lúcio explicou que, tendo em vista o término do mandato 
da Comissão Permanente de Revalidação de Diploma Estrangeiro dos Cursos de Graduação da 
Escola, a Pró- Reitoria de Graduação da UFMG, solicitou a indicação de três docentes para compor 
as Comissões. Apresentou as propostas dos três cursos: Arquivologia: Cintia Aparecida Chagas 
(recondução); Alessandro Ferreira Costa (recondução) e Renato Pinto Venâncio (nova 
representação). Biblioteconomia: Cintia de Azevedo Lourenço (recondução); Benildes Coura 
(recondução); sem representação. Na reunião a Profa. Marília de Abreu Martins de  Paiva, se 
manifestou interessada, tendo então seu nome incluído como o terceiro representante do Curso de 
Biblioteconomia. Museologia: Luiz Henrique Assis - (recondução); Adriana Mortara Almeida (nova 
representação). Na reunião o Prof. Felipe Eleutério Hoffman, se manifestou interessado, tendo 
então seu nome incluído como o terceiro representante do Curso de Museologia. Colocado em 
votação os nomes dos professores indicados, não havendo manifestação, todos os nomes foram 
aprovados para comporem as Comissões dos três cursos de graduação. 5. REFERENDAR OS 

PROCESSOS DE PROGRESSÃO DOCENTE  - o Prof. Jezulino Lúcio lembrou que os documentos 
haviam sido compartilhados com todos para a leitura prévia. Em seguida  procedeu-se à leitura do 
histórico, mérito e voto do Parecer Final Conclusivo da Banca Avaliadora de todos os processos de 
progressão. 5.1- REFERENDAR PROCESSO DE PROGRESSÃO DOCENTE DO PROF. CLÁUDIO PAIXÃO 

ANASTÁCIO DE PAULA, do nível II para o nível III da classe D, denominada de Professor Associado - 
Nº do processo: 23072.251357/2021-49. Interstício: 10/12/2021. “A Banca Avaliadora composta 
pelas professoras Gercina Ângela de Lima, Letícia Julião e Lígia Maria Moreira Dumont, 
encarregada de avaliar o pedido de progressão do Prof. Cláudio, do nível II para o nível III da classe 
D, denominada de Professor Associado, foi s.m.j., favorável a solicitação do mesmo, conforme o que 
dispõe o artigo 2º da Resolução 01/2015 de 04/11/2015, que considera a obtenção da pontuação 
mínima de 40 pontos para os docentes nos Regimes de Tempo Integral (T-40) com dedicação 
exclusiva”. Foi aprovado “ad referendum” pela Diretoria no dia 10/12/2021. 5.2 REFERENDAR O 

PROCESSO DE PROGRESSÃO DOCENTE DO FABRÍCIO JOSÉ NASCIMENTO DA SILVEIRA, do nível II 
para o nível III, da Classe C, denominada Professor Adjunto - Nº do processo: 23072.255299/2021-
22. Interstício: 20/12/2021.  “A Banca Avaliadora designada a partir do dia 06/12/2021: Paulo 
Roberto Sabino, Marília de Abreu Martins de Paiva e Cintia Aparecida Chagas encarregada de 
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avaliar o pedido de progressão do Prof. Fabrício, do nível II para o nível III da classe C, denominada 
de Professor Adjunto, foi s.m.j., favorável a solicitação do mesmo, conforme o que dispõe o artigo 
2º da Resolução 01/2015 de 04/11/2015, que considera a obtenção da pontuação mínima de 40 
pontos para os docentes nos Regimes de Tempo Integral (T-40) com dedicação exclusiva”. Foi 
aprovado “ad referendum” pela Diretoria no dia 15/12/2021. 5.3 -REFERENDAR O PROCESSO DE 

PROGRESSÃO DOCENTE DA DALGIZA ANDRADE OLIVEIRA, do nível I para o nível II, da Classe D, 
denominada Professor Associado - Nº do processo: 23072.258293/2021-15. Interstício: 
06/12/2021. A Banca Avaliadora designada a partir do dia 06/12/2021: Rubens Alves da Silva, 
Terezinha de Fátima Carvalho de Souza e Célia da Consolação Dias encarregada de avaliar o pedido 
de progressão da Profa. Dalgisa, do nível I para o nível II da classe D, denominada de Professor 
Associado, foi s.m.j., favorável à solicitação da mesma, conforme o que dispõe o artigo 2º da 
Resolução 01/2015 de 04/11/2015, que considera a obtenção da pontuação mínima de 40 pontos 
para os docentes nos Regimes de Tempo Integral (T-40) com dedicação exclusiva”. Foi aprovado “ad 
referendum” pela Diretoria no dia 20/12/2021.  Em seguida o Prof. Jezulino colocou em apreciação 
os processos de progressão. Não havendo manifestações contrárias todos os processos de 
progressão foram referendados. 6. Referendar o PROGRAMA DE MONITORIA DE GRADUAÇÃO do 
Departamento de Teoria e Gestão da Informação (DTGI) - 2022- 2023 – coordenado pelo Prof. 
Frederico Cesar Mafra Pereira – Processo Nº: 23072.263378/2021-15. O Prof. Jezulino Lúcio 
comunicou que foi aprovado "ad referendum" no dia 10/12/2021, devido à urgência, uma vez que 
antigamente o PMG era vinculado aos Departamentos e agora os Projetos de Monitoria estão 
vinculados a um Coordenador. 7. Referendar o PROJETO DE ENSINO PARA O PROGRAMA DE 

MONITORIA DE GRADUAÇÃO do Departamento de Organização e Tratamento da Informação 
(DOTI) – 2022- 2023, sob a coordenação da Profa. Lorena Tavares de Paula - Processo Nº: 
23072.263446/2021-38. Foi aprovado "ad referendum" da Congregação da Escola de Ciência da 
Informação no dia 13/12/2021.  O Prof. Jezulino Lúcio explicou que esses Projetos de Programa de 
Monitoria são justamente para que os Departamentos recebam as bolsas de monitoria, que nos 
últimos anos diminuíram.  Ressaltou que a Escola tem conseguido um número considerável de 
monitores de atividades acadêmicas curriculares que podem ser distribuídas entre os professores, 
com critérios estabelecidos pelos departamentos, comissões afins e câmaras departamentais. Em 
seguida o Prof. Jezulino Lúcio colocou em apreciação os Projetos de Programa de Monitoria. Não 
havendo manifestações contrárias todos os projetos foram referendados. 10. 3ª ETAPA DO PLANO 
DE RETORNO PRESENCIAL DA ECI E DA UNIVERSIDADE COMO UM TODO – O Prof. Jezulino Lúcio 
disse que gostaria de lembrar que a Escola está na ETAPA 3 de ocupação do prédio da ECI. 
Relembrou que foram realizadas no final do ano, em dezembro, reuniões com os chefes de setores, 
Programas de Pós-Graduação, Colegiados e Departamentos para que houvesse um plano de 
retorno para as atividades presenciais, não as aulas em si. Os TAES já estão ocupando o prédio da 
ECI, mas que no momento o diálogo foi proveitoso, porque entendemos que depois de quase 2 
(dois) anos de isolamento social é necessário que buscássemos a ocupação efetiva do espaço físico 
da Universidade. Entendemos também que isso se dá numa conjuntura que o ano de 2022 se inicia 
com grandes desafios para ciência, para produção de conhecimentos, enfim que ocupar o espaço 
da Universidade também seria um ato político. Portanto, toda a comunidade da ECI entende a 
importância desse retorno. Explicou que está sendo feita uma escala de horários dos setores de 
acordo com o que foi proposto pela Diretoria, e que até o dia 05/01/2022 a Seção de Pessoal da 
Unidade vai condensar as informações e a Diretoria irá providenciar a divulgação no site da Escola 
para a Comunidade da ECI/UFMG. Do ponto de vista das aulas presenciais, a PROGRAD juntamente 
com os colegiados de graduação já estão planejando o retorno das atividades. O calendário da 
UFMG foi aprovado, e as aulas provavelmente terão início em 26/03/2022. A Reitora pediu que as 
Unidades se mobilizassem na campanha de  vacinação. Na Escola somente o Curso de Museologia 
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previu algumas atividades acadêmicas presenciais ainda do semestre de 2021,  já em janeiro e 
fevereiro ocupando o prédio da ECI. O Presidente da Congregação também comunicou que será 
realizada uma reunião sobre os projetos de extensão. Em seguida, o Prof. Jezulino Lúcio deixou a 
palavra livre. Como não houve nenhuma manifestação, o Presidente da Congregação encerrou a 
reunião e agradeceu a presença de todos e todas e que juntamente com o Prof. Eduardo Valadares 
conta com a participação de todos e desejou um bom começo de 2022. 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, 
04 de janeiro de 2022. 

Presentes na Reunião: 
 

1. Adriana Mortara Almeida 

2. Ana Paula Soares Pacheco 

3. Carolina R Teixeira 

4. Celia da Consolacao Dias 

5. Celsiane Aline Vieira Araujo 

6. Cintia Aparecida Chagas Arreguy 

7. Cintia de Azevedo Lourenco 

8. Dalgiza Andrade Oliveira 

9. Eduardo Valadares da Silva 

10. Elaine Diamantino Oliveira 

11. Elisângela Cristina Aganette 

12. Helena Maria Tarchi Crivellari 

13. Jezulino Lucio Mendes Braga 

14. Lucas Fernandes 

15. Luiz Henrique Loureiro dos Santos 

16. Mariana Batista do Nascimento 

17. Marília de Abreu Martins de Paiva 

18. Marta Eloísa Melgaço Neves 

19. Walisson da Costa Resende 

 


