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Às oito horas e trinta minutos do dia treze de dezembro 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; Alexandre
Morais  de  Oliveira,  representante  titular  e Renata  Calciolari, representante
suplente  do  Departamento  de  Eletromecânica;  Fernanda  Ribeiro  Jordão,
representante titular e Maria Auxiliadora Mendes Aguiar, representante suplente
do  Departamento  de  Minas  e  Construção  Civil;  Paulo Azevedo  Soave,
representante  titular  e  Birgit  Yara  Frey  Riffel,  representante  suplente  do
Departamento de Formação Geral. E os representantes eleitos, Adriano Roberto
Tarifa Vicente, representante titular e Rosângela do Rosário Prado, representante
suplente  dos  técnicos  administrativos  e  Hermann  Viana  Teixeira  Galvão,
representante  titular  e  Amanda  Cristina  Carneiro,  representante  suplente  dos
discentes.  Item  1  –  Verificação  do  quórum.  Verificou-se  o  cumprimento  do
quórum  regulamentar.  Item  2  – Abertura  da  21ª  Reunião  Ordinária  da
Congregação. O professor Henrique José Avelar declarou aberta a reunião às oito
horas e trinta minutos.  Item 3 – Pauta do dia.  O Presidente apresentou a pauta
proposta  para  a  reunião.  3.1  Posse  dos  novos  representantes  técnicos
administrativos e discentes da Congregação.  O prof. Henrique informou quais
são os novos representantes técnicos administrativos e discentes da Congregação.
Técnicos Administrativos: Adriano Roberto Tarifa Vicente (titular) e Rosângela do
Rosário  Prado (suplente);  Discentes:  Hermann Viana Teixeira  Galvão (titular)  e
Amanda Cristina Carneiro (suplente). O mandato dos técnicos administrativos será
de dois anos permitida uma recondução e dos discentes será de um ano permitida
uma recondução. Após a assinatura do termo de posse o prof. Henrique e demais
membros da  Congregação  saudaram os novos  membros da Congregação.  3.2
Restruturação  do  curso  de  Engenharia  de  Automação  Industrial.  O  prof.
Henrique  informou que  este  item será  discutido  numa próxima reunião,  pois  o
projeto ainda não foi finalizado. O discente Hermann pediu mais informações sobre
esse projeto, e o prof. Alexandre Morais também fez uma solicitação pedindo que
fosse feita uma explanação rápida sobre a restruturação do curso. Com isso o prof.
Henrique  pediu  ao  Hermann  para  fazer  suas  perguntas.  Ele  iniciou  seus
questionamentos dizendo que há muitas dúvidas entre os alunos, pois eles não
estão sabendo como e quando vai ocorrer a mudança e que isso acaba gerando
uma certa  preocupação entre  os  alunos.  Ele  também informou que o Diretório
Acadêmico (DA) do curso de Engenharia de Automação Industrial mandou uma
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carta solicitando mais informações sobre essa restruturação, onde perguntam qual
o motivo desta, o que vai acontecer com os atuais alunos do curso, destacando
ainda que a maioria  destes trabalham, conforme levantamento feito  através de
pesquisa feita entre os alunos da Engenharia de Automação. O prof. Paulo Soave
disse que esta restruturação é obrigatória e que já devia ter sido feita há cinco
anos, que estão acrescentando muitas disciplinas, que é uma exigência tanto do
governo como do CEFET, e que, se o curso continuar somente no período noturno,
o prazo para conclusão do mesmo será de seis a sete anos, com isso o curso
passaria a ser bem desmotivante, também informou que esse projeto ainda não foi
finalizado e,  quando for,  a  comissão se  reunirá  com os alunos para  discutir  o
mesmo.  Ele  informou  também  que  os  alunos  que  estão  cursando  não  serão
prejudicados com essa mudança, pois continuarão estudando no período noturno e
que  as  próximas  turmas  migrarão  para  o  período  diurno.  Ele  disse  que  essa
mudança  é  de  suma  importância  e  um  dos  objetivos  desta  é  a  melhora  da
qualidade  do  curso  para  os  alunos.  O  prof.  Henrique  informou  que,  após  ser
concluído, a Congregação irá analisar o projeto e verificar se a Unidade de Araxá
tem estrutura para que seja feita a restruturação, como professores e salas de
aulas.  Em seguida o  discente  Hermamm entregou a carta  do  DA para  a  prof.
Renata Calciolari, coodenadora do curso de Engenharia de Automação Industrial.
3.3 Processo encaminhado pelo prof. Alexandre Oliveira de Morais.  O prof.
Henrique  informou  do  processo  encaminhado  pelo  prof.  Alexandre  Morais  e
perguntou se todos tinham recebido uma cópia do processo por e-mail. A maioria
dos membros não viu este que estava em anexo no e-mail de convocação. Depois
de saber que o processo ainda não tinha passado pelo departamento o prof. Paulo
Soave disse que esse item deveria ser discutido primeiramente no departamento e
somente depois vir para a Congregação. O prof. Alexandre Morais concordou com
o prof. Paulo Soave e pediu que fosse votado essa questão de ordem para decidir
se  o  assunto  deveria  ser  encaminhado  ao  Departamento  de  Eletromecânica.
Sendo assim, o prof. Henrique fez a votação e por unanimidade decidiram que este
item fosse encaminhado ao respectivo departamento. Como o prof. Henrique havia
convidado o prof. Glaydson à reunião, para ter direito a defesa caso o processo
fosse analisado pela Congregação, o mesmo concedeu palavra ao prof. Glaydson
para que se pronunciasse em relação ao encaminhamento da Congregação.  O
prof. Glaydson disse que gostaria apenas de enviar a sua defesa aos membros da
Congregação, já que o processo foi encaminhado a eles sem a sua defesa. Como
o processo não seria  discutido  pela  Congregação,  foi  determinado que o prof.
Glaydson  encaminhasse  sua  defesa  ao  Chefe  de  Departamento  de
Eletromecânica,  enviando aos membros da Congregação, como possível  leitura
opcional.  3.4 Assuntos Gerais. O prof.  Henrique informou a todos que o prof.
Paulo Soave citará alguns itens que segundo ele estavam pendentes de reuniões
passadas. O primeiro item que o prof. Paulo Soave citou foi quanto à proposta de
criação de uma avaliação institucional da Unidade Araxá. Ele ressalta que esta
avaliação não seria para progressão de servidores, pois já existe uma com esta
finalidade.  Segundo  ele  essa  avaliação  contribuiria  para  melhorar  os  serviços
prestados na instituição. Ele voltou a lembrar que existem professores que todo
ano são mal avaliados pelos alunos e nunca procuram melhorar.  O prof.  Paulo
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Soave  também  destacou,  que  com  essa  avaliação,  os  funcionários  seriam
avaliados por todos e não somente pelos colegas de setor, e que seriam avaliados
todos os serviços prestados na Unidade, como cantina, restaurante e outros. Ele
também ressaltou a criação de uma comissão interna de avaliação na Unidade de
Araxá. Informou que pesquisou no site da CPA (Comissão Própria de Avaliação) do
CEFET-MG e encontrou vários dados socioeconômicos e outros, no entanto, ainda
não achou nada que contribuísse para a criação desta avaliação. O prof. Paulo
Soave concluiu o assunto dizendo que o objetivo da criação de uma comissão
interna de avaliação seria de avaliar a Unidade como um todo. O prof. Alexandre
Morais  perguntou  como  será  a  composição  desta  comissão  e  sugeriu  que  os
membros da Congregação fossem os representantes desta. O prof. Henrique disse
que  a  proposta  inicial  poderia  ser  feita  pela  Congregação,  mas  a  composição
deveria ainda ser discutida. Todos os presentes concordaram com a criação de
uma comissão interna de avaliação. O prof. Paulo Soave informou que na próxima
reunião  irá  trazer  algumas  normas  da  CPA  para  serem  analisadas  pela
Congregação. Outro item que o prof. Paulo Soave citou foi quanto à marcação das
reuniões. O prof. Henrique informou que na primeira reunião de cada semestre
letivo será feita uma agenda de reuniões. O Paulo Soave solicitou que deveria ter
um padrão de convocação de reuniões nos e-mails da Unidade, pois facilitaria o
entendimento destes e a procura das informações. O prof. Henrique informou que
enviará esta questão para as coordenações, a fim de padronizar os e-mails de
convocação. O prof. Paulo Soave informou que devido à crise financeira e com a
aprovação da PEC que limita os gastos públicos, nos próximos anos o CEFET-MG
irá  receber  menos  recursos  em relação  aos  outros  anos  e  consequentemente
menos  investimentos,  com  isso  ele  sugere  que  todos  da  Unidade,  direção,
professores  e  outros,  busquem  parcerias,  projetos  e  apoios  para  trazer  mais
recursos para a Unidade e garantir  que seu desenvolvimento continue.  O prof.
Henrique concordou com o prof. Paulo Soave e lembrou que a Unidade Araxá já
conta com algumas parcerias, como a ACIA e o SEBRAE. Que já existe alguns
projetos  como  a  “Nova  Mineração”,  que  pode  trazer  inúmeros  benefícios  à
Unidade.  O prof.  Henrique disse também que no próximo ano exitem algumas
obras a serem feitas na Unidade, a da guarita e da plataforma elevatória no prédio
da biblioteca. O prof. Paulo Soave questionou sobre as constantes mudanças nos
horários de aulas e sugeriu que os mesmos poderiam ser divulgados no site da
Unidade e não mais nos murais, além disso que deveria ter regras de transição
quanto às constantes mudanças dos horários. O prof. Henrique informou que os
horários devem continuar expostos nos murais por exigência do MEC, que pedirá
aos chefes de departamento que conversem mais com os professores para evitar
essas constantes alterações de horários e também pedirá às coordenações que
divulguem os horários em seus respectivos sites.  4 Comunicações:  O professor
Henrique,  fechando os assuntos do dia,  citou o que foi  discutido e decidido:  a
posse dos novos representantes da congregação técnicos e discentes; envio do
documento do prof. Alexandre Morais e do prof. Glaydson para o departamento de
Eletromecânica. Eu, Aldane Marcos Martins, secretário, lavrei a presente ata que,
após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.
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Henrique José Avelar (Presidente) _______________________________________

Alexandre Morais de Oliveira _______________________________________

Renata Calciolari  _______________________________________

Fernanda Ribeiro Jordão _______________________________________

Maria Auxiliadora Mendes Aguiar _______________________________________

Paulo Azevedo Soave _______________________________________

Birgit Yara Frey Riffel _______________________________________

Adriano Roberto Tarifa Vicente _______________________________________

Rosângela do Rosário Prado _______________________________________

Hermann Viana Teixeira Galvão _______________________________________

Amanda Cristina Carneiro _______________________________________

Aldane Marcos Martins (Secretário) _______________________________________
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