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Às dezesseis horas do dia três de novembro de dois mil e quatorze, reuniu-se a
Congregação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais,
Campus IV 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; Amilson Vieira da Costa, representante suplente 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; Delma
Pereira Caixeta, representante suplente do Departamento de Minas e
Construção Civil; Mariana Costa Ribeiro representante titular do corpo
discente. Item 1 – Verificação do quórum. Verificou-se o cumprimento do
quórum regulamentar. Item 2 – Abertura da 4ª Reunião da Congregação. O
professor Henrique José Avelar declarou aberta a reunião às dezesseis horas.
Item 3 – Pauta do dia. O professor Henrique antes de anunciar a pauta do dia,
fez a apresentação das atas da 2ª reunião ordinária da Congregação e da
reunião extraordinária, todos receberam as atas com antecedência, leram,
concordaram e assinaram as atas. O Presidente apresentou a pauta proposta
para a reunião. 3.1) Internet para alunos durante o horário de aulas – o
conselheiro Paulo, explicou a solicitação que foi encaminhada por ele: no
horário que está tendo aula, a internet não devia estar aberta para os alunos, e
nos demais poderia funcionar (intervalos e recreio) e completou a sua
solicitação, tenho visto, quando estou andando pelos corredores, metade das
turmas jogadas no chão, mexendo nos smartfones. Professor Henrique citou
que em outros campus os alunos ficam do mesmo jeito, sentados nos
corredores. Conselheiro Paulo completou a sua colocação, que os alunos não
estão utilizando o tempo vago para aprimorar seus conhecimentos. Por que
não usar este momento para estudo, em fez de usar os finais de semana e
deixar o mesmo para descanso? Conselheiro Paulo comentou que durante a
sua aula é proibido usar o celular. Conselheiro Admarço disse que isto é
proibido aqui no CEFET-MG. O conselheiro Paulo, completando o seu
questionamento, disse que a internet é para o aluno fazer pesquisa, e não ficar
no facebook, e nem no whatsApp. E que os alunos somente ficam jogados no
corredor e não estão interagindo para ter uma produtividade de uma internet
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aberta. Conselheiro Admilson fez uma colocação que esta solicitação é muito
melindrosa, e que em todos os lugares, as famílias estão usando a internet
juntos. E que em alguns locais, algumas empresas já utilizam bloqueio de
determinados sites podendo usar somente o e-mail institucional. E, dirigindo a
palavra para a representante dos discentes, que os alunos perdem muito
tempo, não aproveitam o tempo livre aqui para estudar, fazer um trabalho, e
que a grande maioria dos alunos ficam nas redes sociais. E, que este tipo de
procedimento é de alçada maior do CEFET, e o professor Henrique completou
que isto deverá ser analisado bem, e que terá que ser verificado até que ponto
pode prejudicar os outros segmentos, servidores e alunos, e que a
congregação não poderá tomar decisões desta escala, que este assunto
deverá ser discutido numa instância maior. A conselheira Mariana, disse que
este procedimento é muito difícil, porque cada um tem horário diferenciado, os
alunos dos cursos superiores tem muitas janelas, que isto seria uma pseudo
solução, porque muitos tem 3G, e irão continuar a usar a internet do mesmo
jeito. O Conselheiro Admilson disse que isto é um inicio para um
questionamento. E o Professor Henrique disse que irá levar a discussão
adiante. A conselheira Delma disse que a responsabilidade do uso adequado
da internet na sala de aula, é de responsabilidade do professor, é ele que
deverá proibir e orientar a melhor forma de usa esta tecnologia. 3.2)
Atividades permitidas durante o horário de aulas – o conselheiro Paulo
questionou sobre a disponibilidade dos alunos jogarem cartas nos corredores,
e que eles estão atrapalhando as aulas. O professor Henrique disse que é
proibido o jogo de cartas, e que o campus está sem a figura do disciplinário,
mas que a pedagoga Kenia tem contribuído com a supervisão e caso o aluno
seja atuado jogando, ele pode levar uma advertência. O conselheiro Admilson
disse que falta uma conscientização por parte dos alunos. O conselheiro
Paulo, solicitou que deverão passar nas salas de aula avisando os alunos,
para que isto não se repita. O conselheiro Francisco disse que a
responsabilidade é também dos professores na orientação. Professor
Henrique irá verificar com a Kenia sobre esta questão. O conselheiro Paulo
disse que se já é norma, então que ela seja cumprida. Que fixem cartazes
informando. 3.3) o conselheiro Paulo citou que o Professor Claudio tem uma
sugestão de pauta, mas como ele não havia chegado, ele adiantou: o professor
Claudio questionou o desinteresse por parte dos alunos na eleição para a
representatividade do segmento no colegiado, que apenas poucos vieram
votar. A conselheira Mariana, disse que faltou informação, não houve
divulgação. Professor Henrique perguntou à Mariana, onde seria o melhor
local para afixar os cartazes, onde seria mais fácil o acesso à comunicação. A
conselheira Mariana, disse que seria onde se forma a fila de entrada no
refeitório. O professor Henrique fez uma sugestão de acrescentar mais uma
cadeira na congregação, um representante do Diretório Acadêmico e a outra
continuaria a ser do Grêmio Estudantil. O professor Henrique disse que irá
melhorar a divulgação para as próximas eleições. 3.4) Implantação do curso
de engenharia civil, a conselheira Delma solicitou que fosse acrescentado na
pauta. O conselheiro Paulo perguntou sobre a estrutura física, se teria salas de
aulas, sobre os laboratórios se tem disponível, e sobre o quadro de
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professores. O professor Henrique fez uma explanação de como foi feito para
o curso de engenharia de automação industrial, que teve um estudo, um
planejamento para a implantação. A conselheira Delma, disse que colocou este
assunto em pauta, em resposta a que a Professora Ivete, disse: que ela
gostaria de criar em cada campus três cursos de graduação. A conselheira
Delma disse que sabe da dificuldade desta instalação, porque aqui não temos
sala de aula, e nem laboratórios disponíveis. O conselheiro Claudio, chegou e
completou o questionamento sobre a falta de interesse por parte dos alunos, e
que ficou o dia todo a disposição para no final apenas poucos votaram. E que
seria mais interessante colocar a urna num lugar mais visível para os alunos. O
professor Henrique fechando os assuntos do dia, citou o que foi decidido, que
iria melhorar a informação e mudaria o local da urna para a próxima eleição.
Item 4 – Comunicações: O presidente comunicou que para a próxima reunião,
será encaminhado e-mail aos titulares e suplentes, com a pauta da próxima
reunião. E que cada representante verifique junto ao seu departamento o
encaminhamento de pautas para as reuniões da Congregação. Nada mais a
ser discutido. Eu, Heloisa Zago Vilela, secretária, lavrei a presente ata, que
após lida e aprovada será assinada por todos os presentes.
Henrique José Avelar (Presidente)
Admarço Vieira da Costa
Admilson Vieira da Costa
Paulo Azevedo Soave
Claudio Pereira Lima
Francisco de Castro Valente Neto
Delma Pereira Caixeta
Mariana Costa Ribeiro
Heloisa Zago Vilela (Secretária)
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