SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
UNIDADE ARAXÁ

ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA
UNIDADE ARAXÁ DO CEFET-MG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Às catorze horas do dia dois de agosto de dois mil e dezesseis, reuniu-se a
Congregação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais,
Unidade Araxá, sob a presidência do professor Henrique José Avelar, na sala da
direção. Estavam presentes: Henrique José Avelar, Presidente; Admarço Vieira
da Costa, representante titular do Departamento de Eletromecânica; Paulo
Azevedo Soave, representante titular do Departamento de Formação Geral;
Francisco de Castro Valente Neto, representante titular do Departamento de
Minas e Construção Civil; Osvaldo Geraldo, representante titular dos Técnicos
Administrativos. Item 1 – Verificação do quórum. Verificou-se o cumprimento do
quórum regulamentar. Item 2 – Abertura da 18ª Reunião Ordinária da
Congregação. O professor Henrique José Avelar declarou aberta a reunião às
catorze horas. Item 3 – Pauta do dia. O Presidente apresentou a pauta proposta
para a reunião. 3.1 Solicitação de Cooperação Técnica da servidora Laurie
Midori Kuniyoshi. O prof. Henrique informou que a servidora Laurie Midori
Kuniyoshi fez uma solicitação para que seja cedida por Cooperação Técnica para
o Instituto Federal Minas Gerais Campi Bambuí. Ele disse que a servidora fez esta
solicitação com receio de perder a vaga que seria destinada pelo Campus de
Bambuí para sua redistribuição para o IFMG, uma vez que esta só se concretizará
após o período eleitoral. O prof. Henrique também informou que já pediu a
renovação do prazo da cooperação técnica da servidora Milena Vieira de Ávila,
que vence já no próximo mês e, caso não for renovado, a mesma deverá voltar
para a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. O prof. Admarço questionou
esta solicitação alegando que caso a servidora Laurie seja cedida para o IFMG e o
prazo de cooperação técnica da servidora Milena não for renovado, a Unidade de
Araxá teria prejuízo, pois ficaria sem as duas servidoras pelo restante do
semestre. O prof. Paulo Soave concordou com o prof. Admarço e sugeriu esperar
a resposta da UFTM quanto à renovação do prazo de cooperação técnica da
servidora Milena antes de tomar qualquer decisão. O prof. Henrique acatou a
sugestão, ficando acertado que vai esperar a resposta da reitora da UFTM quanto
à renovação do prazo de cooperação técnica da servidora Milena e, caso esta seja
realizada, possibilitar a cessão por cooperação técnica da servidora Laurie. 3.2
Assuntos Gerais. O prof. Henrique informou a todos que pediu aos
coordenadores de curso as datas de seus mandatos e dos membros do colegiado,
para que a diretoria possa auxiliá-los na realização das eleições. O prof. Paulo
Soave perguntou se os questionários que avaliam os professores estão sendo
aplicados dentro dos critérios, pois as pedagogas aplicaram questionários em uma
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turma que ele tinha dado aula havia um mês de prazo, sendo que existiam turmas
que ele dava aula por mais tempo. O prof. Paulo Soave também deu algumas
sugestões como: criar um roteiro com questões diferentes, a fim de que as
peguntas dos questionários aplicados aos alunos dos cursos técnicos tenham
algumas perguntas diferentes dos aplicados aos alunos dos cursos superiores;
criação de avaliações anuais e orientar melhor os alunos sobre a importância de
avaliarem os professores. O prof. Henrique sugeriu verificar primeiro se os
questionários on-line serão disponibilizados no sistema, caso não sejam, solicitar
aos professores e pedagogas sugestões para melhorar os questionários de
avaliação dos docentes e implementar avaliações ao final de cada ano. Item 4 –
Comunicações: O professor Henrique, fechando os assuntos do dia, citou o que
foi discutido e decidido: aguardar a renovação do prazo de cooperação técnica da
servidora Milena Vieira de Ávila e, caso o mesmo seja renovado, ceder por
cooperação técnica a servidora Laurie Midori Kuniyoshi para Instituto Federal
Minas Gerais Campi Bambuí; e verificar se os questionários de avaliação dos
professores on-line serão disponibilizados no sistema, caso não sejam, solicitar
aos professores e pedagogas sugestões para melhorá-los e implementar
avaliações ao final de cada ano. Eu, Aldane Marcos Martins, secretário, lavrei a
presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.
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