
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
 UNIDADE ARAXÁ

ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA
UNIDADE ARAXÁ DO CEFET-MG

Às dez horas do dia dezenove de outubro 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 de
inglês. Estavam presentes: Henrique José Avelar, Presidente; Osvaldo Geraldo,
representante titular dos Técnicos Administrativos; e os seguintes representantes
docentes  eleitos:  Alexandre  Morais  de  Oliveira,  representante  titular do
Departamento de Eletromecânica; Renata Calciolari, representante suplente do
Departamento de Eletromecânica; Fernanda Ribeiro Jordão, representante titular
do  Departamento  de  Minas  e  Construção  Civil,  Maria  Auxiliadora  Mendes
Aguiar,  representante suplente do Departamento de Minas e Construção Civil;
Paulo Azevedo Soave, representante titular do Departamento de Formação Geral
e Birgit Yara Frey Riffel, representante suplente do Departamento de Formação
Geral.  Item 1 – Verificação do quórum. Verificou-se o cumprimento do quórum
regulamentar. Item 2 – Abertura da 19ª Reunião Ordinária da Congregação. O
professor Henrique José Avelar declarou aberta a reunião às dez horas. Item 3 –
Pauta do dia.  O Presidente apresentou a pauta proposta para a reunião.  3.1
Posse dos novos representantes docentes da Congregação. O prof. Henrique
informou  quais  são  os  novos  representantes  dos  departamentos  nesta
Congregação.  Departamento  de  Eletromecânica:  Alexandre  Morais  de  Oliveira
(titular) e Renata Calciolari (suplente); Departamento de Formação Geral: Paulo
Azevedo  Soave  (titular)  e  Birgit  Yara  Frey  Riffel  (suplente);  Departamento  de
Minas e Construção Civil:  Fernanda Ribeiro Jordão (titular)  e Maria Auxiliadora
Mendes Aguiar (suplente). Também informou que o mandato destes será de dois
anos permitida uma recondução. Após a assinatura do termo de posse o prof.
Henrique  saudou  os  novos  membros  da  Congregação.  3.2  Calendário  dos
cursos  técnicos  do  ano  de  2017.  O  prof.  Henrique  mostrou  a  proposta  do
calendário dos cursos técnicos para o ano de 2017 e informou a todos que o
mesmo já havia sido aprovado pelos coordenadores dos cursos. O prof. Henrique
informou  também  que  neste  calendário  foi  inserido  o  Conselho  de  Classe
bimestral, que acontecerá uma semana após a data final de entrega dos diários do
bimestre, a qual também foi alterada para, aproximadamente, uma semana após o
fim  de  cada  bimestre.  O  prof.  Paulo  Soave  mostrou-se  preocupado  com  o
constante atraso na entrega dos diários de alguns professores e ressaltou que os
coordenadores  e  chefes  de  departamento  deveriam  cumprir  a  Resolução  do
CEPT- 10/15, de 22 de abril de 2015, quanto ao atraso destes. A prof.ª Fernanda
Jordão concordou com o prof. Paulo Soave, mas informou que a prof.ª Marcela,
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coordenadora  do  curso  de  Edificações,  cumpre  a  resolução,  pois  qualquer
professor que atrase a entrega de notas, ela aplica as regras cabíveis. O Prof.
Alexandre  Morais  informou  à  Congregação  que  a  carga  horária  disponível  no
segundo semestre letivo não é suficiente para cumprir a carga horária exigida pelo
curso técnico de mecânica, para as disciplinas de 40 horas. Ele pediu para que o
prof.  Henrique verificasse essa situação que segundo ele  acontece em muitas
disciplinas  do curso.  O prof.  Paulo  Soave disse  que esta  questão deveria  ser
encaminhada  ao  Chefe  de  Departamento,  como  primeira  instância.  O  prof.
Henrique disse que vai encaminhar a solicitação à diretora do DEPT, prof.ª Carla
Chamon,  para  estar  ciente  da  preocupação  do  prof.  Alexandre  quanto  à
disponibilidade  de  aulas  no  calendário  para  o  segundo  semestre.  O  prof.
Alexandre Morais sugeriu uma modificação quanto aos dias 7 de agosto e 3 de
novembro, que estão como recesso e inseri-los como dia letivo,  O prof.  Paulo
Soave concordou com a sugestão e ambos alegaram que seria mais interessante
não prolongar esses feriados e com isso poder diminuir os sábados letivos. A prof.ª
Fernanda Jordão também se posicionou de acordo com a sugestão e, como houve
maioria favorável, o prof. Henrique informou que vai fazer as correções e enviar a
todos os membros da Congregação. A prof. Fernanda Jordão informou que muitos
alunos que moram em outras cidades ficariam prejudicados uma vez que faltariam
às aulas, pois seu transporte não viria nestes dias. Ela sugeriu que o CEFET-MG
Unidade Araxá  poderia  mandar  um memorando às  prefeituras  dessas  cidades
informando  do  calendário  da  Unidade.  O  prof.  Henrique  resolveu  alterar  o
calendário do mês de dezembro do turno diurno passando os dias de recuperação
do dia cinco ao dia quinze, incluindo também o dia nove, a entrega de boletins
continuaria no dia quatro e o Conselho de Classe passaria para o dia cinco. Já o
calendário do curso noturno a alteração seria,  além das mudanças comuns ao
calendário do diurno, que a entrega dos diários do quarto bimestre passaria para o
dia  dois.  O  prof.  Henrique  informou  que  vai  passar  essas  modificações  no
calendário do técnico aos coordenadores, chefes de departamento e pedagogas.
3.3 Pedido de Afastamento do prof.  Michel Melo Oliveira.  O prof.  Henrique
informou que o processo de afastamento do prof. Michel não chegou na diretoria e
com isso  não  foi  possível  analisar  o  pedido.  Caso  chegue  antes  da  próxima
reunião, o pedido será discutido na mesma.3.4 Data das próximas reuniões. O
prof. Henrique perguntou qual a disponibilidade dos presentes para agendar as
duas próximas reuniões. Mediante consenso de todos, ficou agendado para o dia
primeiro de novembro e seis de dezembro, ambas ocorrerão na terça-feira às nove
horas e trinta minutos. Item 4 Comunicações: O professor Henrique, fechando os
assuntos  do  dia,  citou  o  que  foi  discutido  e  decidido:  a  posse  dos  novos
representantes dos departamentos da congregação; pedido de revisão da carga
horária  do  curso  técnico  de mecânica  feito  pelo  professor  Alexandre  Morais  e
alterações do calendário dos cursos técnicos do ano de 2017 sendo elas alterar o
calendário do mês de dezembro do turno diurno passando os dias de recuperação
do dia cinco ao dia quinze, incluindo também o dia nove, a entrega de boletins
continuaria no dia quatro e o Conselho de Classe passaria para o dia cinco. Já o
calendário do curso noturno a alteração seria,  além das mudanças comuns ao
calendário do diurno, que a entrega dos diários do quarto bimestre passaria para o
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dia dois. Definido as datas das duas próximas reuniões: primeiro de novembro e
seis de dezembro deste ano, terça-feira às nove horas e trinta minutos. Eu, Aldane
Marcos Martins, secretário, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será
assinada por todos os presentes.

Henrique José Avelar (Presidente) _______________________________________

Alexandre Morais de Oliveira _______________________________________

Renata Calciolari  _______________________________________

Fernanda Ribeiro Jordão _______________________________________

Maria Auxiliadora Mendes Aguiar _______________________________________

Paulo Azevedo Soave                    __________________________________________

Birgit Yara Frey Riffel                     _______________________________________

Osvaldo Geraldo _______________________________________

Aldane Marcos Martins (Secretário)__________________________________________
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