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Às dez horas do dia primeiro de novembro 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
diretoria.  Estavam  presentes:  Henrique  José  Avelar,  Presidente;  Osvaldo
Geraldo, representante titular dos Técnicos Administrativos; Alexandre Morais de
Oliveira,  representante  titular do  Departamento  de  Eletromecânica;  Fernanda
Ribeiro Jordão,  representante titular 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  20ª  Reunião  Ordinária  da
Congregação. O professor Henrique José Avelar declarou aberta a reunião às dez
horas. Antes de iniciar as pautas do dia o prof. Henrique informou sobre um item
da pauta da última reunião, o Calendário dos cursos técnicos do ano de 2017, que
após ser aprovado com algumas mudanças a serem feitas na última reunião da
congregação, foi enviado para Belo Horizonte onde pediram para fazer algumas
alterações como manter as datas essenciais que o CEPT tinha definido e reduzir
duas semanas letivas, totalizando com isso trinta e seis semanas de aulas para os
cursos  técnicos.  O  professor  Paulo  Soave  apresentou  uma  questão  que  diz
respeito à quantidade de dias letivos dos semestres que segundo ele já virou um
“problema crônico”, pois todo ano vem se repetindo. Ele afirmou que no segundo
semestre os dias letivos são poucos em comparação com o primeiro e que além
disso acontece vários eventos nesse período prejudicando ainda mais a situação,
tornando difícil ministrar todo conteúdo proposto em pouco tempo. O prof. Paulo
Soave  sugeriu  que  poderia  passar  as  disciplinas  para  trimestrais  ou  de  três
períodos,  com isso  diminuiria  uma prova além de passar  mais  tempo com os
alunos .A prof.  Fernanda Jordão sugeriu  transferir  a  realização da META e da
Semana de Arte e Cultura para o primeiro semestre, e ainda ressaltou que se
realizasse  a  META com  a  Mostra  de  Cursos  seria  muito  interessante  para  a
instituição,  uma  vez  que  os  estudantes  de  fora  estariam  presentes  em  tais
eventos. Ela disse ainda que esses eventos poderiam ser realizados na quadra,
pois  permitiria  que  houvessem  aulas  durante  a  realização  destes.  Os  outros
membros concordaram com a professora Fernanda e o prof.  Alexandre Morais
ainda sugeriu que durante a realização destes eventos que os alunos fizessem
uma redação técnica e também que pudessem avaliar os trabalhos dos próprio
colegas.  O  prof.  Henrique  concordou  com  as  sugestões  e  que  levará  as
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informações discutidas na Congregação para Belo Horizonte para que estas sejam
analisadas.  Item 3 – Pauta do dia.  O Presidente apresentou a pauta proposta
para a reunião.  3.1  Pedido de Afastamento do prof. Michel Melo Oliveira. O
prof. Henrique informou a todos que o professor Michel Melo Oliveira solicitou seu
afastamento para concluir o curso de doutorado na Universidade Federal de Minas
Gerais. O prof. Henrique informou que o processo foi aprovado pelo Departamento
de Minas e Construção Civil, que estava dentro das normas legais e que tinha o
comprovante de matrícula. O afastamento iniciaria a partir do dia vinte e sete de
janeiro do próximo ano. O prof. Paulo Soave questionou o início do afastamento,
alegando que seria melhor acontecer já no início do período letivo no dia seis de
fevereiro e não no dia vinte e sete do mesmo mês. Todos concordaram com ele. O
prof. Henrique disse que iria pedir para  mudar a data do ínicio do afastamento de
vinte e sete de fevereiro para o dia seis do mesmo mês. Todos os que estavam
presentes concordaram com o afastamento. 3.2 Pedido de afastamento do prof.
Marcos Cícero.  O prof.  Henrique informou que o prof.  Marcos Cicero solicitou
afastamento  para terminar  seu curso  de doutorado uma vez que já  tinha sido
afastado para iniciar o curso, no entanto teve de interromper o mesmo. O prof.
Henrique disse ainda que o período de afastamento será de dezoito meses e que
o processo foi aprovado pela Assembleia Departamental da Eletromecânica, tendo
os  documentos  necessários  como o  comprovante  de  matrícula.  Todos  os  que
estavam presentes concordaram com o afastamento.  3.3 Assuntos Gerais.  O
prof.  Paulo  Soave  informou  que  tinha  alguns  itens  de  reuniões  passadas  da
Congregação  que  estavam  pendentes,  como  a  pesquisa  de  avaliação  dos
professores, onde tinha ficado estabelecido de fazer uma pesquisa para tentar
mudar as avaliações dos mesmos, e ainda não foi feita. E acrescentou que em
fevereiro do ano passado foi até discutido essa questão, pois tem professor que
sai  mal  na  avaliação  e  não  procura  melhorar  seu  desempenho,  todo  ano  a
situação se repete. Ele também deu como exemplo a forma que o avaliaram, onde
aplicaram os questionários de avaliação somente aos alunos do curso técnico,
deixando de aplicar aos outros alunos da engenharia. O prof. Paulo Soave pede a
reformulação do questionário de avaliação dos docentes, ele alega que este não
atende aos professores que dão aulas na graduação. O prof. Alexandre Morais
disse que no Departamento de Eletromecânica muitas informações são retidas e
não repassadas aos membros do departamento, como por exemplo pontos que os
professores desenvolvem relativos  aos encargos acadêmicos e avaliações das
coordenações. O prof. Henrique concordou com o prof. Paulo Soave, disse que a
consulta realmente não foi feita e pede que os membros da congregação façam
sugestões de reformulação dos questionários de avaliação para que depois sejam
repassados às pedagogas e coordenadores de curso e por fim poder enviar ao
CPPD  em  Belo  Horizonte.  O  prof.  Paulo  Soave  disse  que  essa  questão  de
avaliação é importante não só para progressão funcional, pois há professor que já
está  no topo  da carreira,  mas  precisa  de  ser  avaliado.  Ele  sugere  fazer  uma
avaliação  institucional  para  que  todos  os  servidores,  professores  e  técnicos
administrativos,  possam  ser  avaliados  com  o  objetivo  de  melhorar  seus
desempenhos e os serviços prestados na instituição. E que os resultados dessas
avaliações sejam divulgados, pois assim será uma forma que o servidor possa
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mudar sua postura e procurar desenvolver um bom serviço. O prof. Paulo Soave
também citou a questão do atraso na entrega de diários, que o diretor Henrique
deveria cobrar mais dos coordenadores para que não deixassem acontecer esses
atrasos e que a Congregação pede que os coordenadores de curso justifiquem por
qual  motivo  determinado  professor  ainda  não  entregou  o  diário.  O  professor
Alexandre  Morais  pediu  que  essa  solicitação  seja  feita  pelos  chefes  de
departamento e não pela congregação. O prof. Henrique informou que o processo
deve seguir a hierarquia, que caso o diário não seja entregue no período correto o
coordenador  deve  cobrar  do  professor  e  caso  o  atraso  continue,  o  nome  do
professor em atraso deve ser passado ao diretor de Unidade para que o problema
seja solucionado. O prof. Henrique Informou que pedirá que sejam enviados e-
mails para os coordenadores pedindo uma lista com os nomes dos professores
que estiverem com os diários atrasados.O prof. Paulo Soave solicitou se a data da
próxima reunião poderia ser alterada do dia seis de dezembro para o dia treze do
mesmo mês,  terça-feira  às oito  horas e trinta  minutos.  Todos os que estavam
presentes  concordaram com a  alteração.  Item 4  Comunicações:  O  professor
Henrique, fechando os assuntos do dia,  citou o que foi  discutido e decidido: o
afastamento dos professores Michel  Melo Oliveira e Marcos Cícero;  sugestões
quanto: a transferência de eventos como META e Semana de Arte e Cultura para o
primeiro  semestre;  que  os  questionários  de  avaliação  dos  professores  seja
reformulados; aviso para os coordenadores para que enviem à diretoria a lista dos
professores que estão atrasando a entrega dos diários e a alteração na data da
próxima reunião,  do dia  seis para o dia  treze de dezembro,  terça-feira  às oito
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 _______________________________________

Fernanda Ribeiro Jordão _______________________________________

Paulo Azevedo Soave                    __________________________________________

Birgit Yara Frey Riffel                     _______________________________________

Osvaldo Geraldo _______________________________________

Aldane Marcos Martins (Secretário)__________________________________________
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