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UNIDADE ARAXÁ DO CEFET-MG

Às dez horas do dia  onze de dezembro de dois  mil  e  dezessete, 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;  Adriano
Roberto  Tarifa  Vicente,  representante  titular  dos  Técnicos  Administrativos;
Alexandre  Morais  de  Oliveira,  representante  titular do  Departamento  de
Eletromecânica; Birgit Yara Frey Riffel, representante suplente do Departamento
de Formação Geral e Hermann Viana Teixeira Galvão, representante titular dos
Discentes.  Item  1  –  Verificação  do  quórum.  Verificou-se  o  cumprimento  do
quórum  regulamentar.  Item  2  – Abertura  da  31ª  Reunião  Ordinária  da
Congregação. O professor Henrique José Avelar declarou aberta a reunião às dez
horas e trinta minutos.  Item 3 – Pauta do dia.  O Presidente apresentou a pauta
proposta para a reunião. 3.1 Assuntos Gerais. O prof. Henrique informou a todos
que sobre as notas dos alunos dos 3ª Anos, item discutido na última reunião, ele
verificou com a prof.ª Carla Chamon e ela disse que somente o professor tem
autonomia para alteração das notas e que o Conselho de Classe não tem poder
para isto. E em relação às notas ou rendimentos médios dos alunos, as normas
acadêmicas ainda não foram concluídas, que a professora Carla disse que serão
reenviadas aos coordenadores para serem discutidas, podendo ser feitas novas
propostas ou sugestões. O prof. Henrique informou também sobre a reforma do
quiosque,  que  conseguiram  os  orçamentos  e  que  o  processo  já  foi  feito  e
encaminhado  ao  setor  responsável  em Belo  Horizonte.  Informou  também que
quanto ao ar-condicionado do auditório, o prof. Gray disse que é para fazer um
processo. O prof. Alexandre Morais informou que avisará ao servidor Breno da
Superintendência  de  Infraestrutura  para  desmembrar  o  projeto  global  do  ar-
condicionado para aproveitar a parte do auditório. Iniciando outro assunto o dr.
Adriano  mostrou  uma  lista  com  gráficos  que  indicou  as  porcentagens  de
reprovações  dos  alunos  dos  cursos  integrados.  Ele  disse  que  a  média  de
reprovação dos alunos dos 1º Anos está em torno de 20%, enquanto dos alunos
dos 2º e 3º Anos fica em torno de 5%. A profa. Birgit disse que a porcentagem de
reprovação dos alunos dos 1º Anos poderia ser bem maior, pois muitos alunos
abandonam o curso durante o ano com medo de serem reprovados. Ela informou
também que recentemente fizeram uma reunião com a prof.ª Carla Chamon e ela
sugeriu  que  para  tentar  diminuir  essa  alta  taxa  de  reprovação  e  também  de
evasão dos 1º Anos, seria preciso fazer uma equipe mais acolhedora e fixa nessas
turmas, com isso o Departamento de Formação Geral está tentando fazer algumas
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readaptações,  como colocar  professores  efetivos  nessas  turmas  de  1º  Ano.  A
profa. Birgit informou sobre a questão das duas disciplinas do 3º ELT A, teóricas e
práticas, cujos professores repetem as notas da teoria também na disciplina de
laboratório  e  que a profa.  Carla  Chamon já disse que isto  não é permitido.  O
discente Hermann disse que este fato também acontece nos cursos de graduação.
O prof. Henrique disse que vai passar a informação para o prof. Domingos Sávio,
coordenador do curso de Eletrônica, para que esta questão possa ser resolvida na
próxima reunião do curso. O prof. Henrique também informou que o calendário
não  será  mais  discutido  nesta  Congregação,  pois  verificou  com a  prof.  Carla
Chamon e ela informou que é competência dos coordenadores de cursos discutir
e analisar os calendários. 3.2 Direito de resposta do prof. Glaydson Keller ao
processo  nº  23062.004246/2016-05  –  Constrangimento  e  Violação  de
Correspondência.  O prof. Henrique informou que o prof. Glaydson solicitou que
sua resposta fosse inserida na pauta desta reunião para que o mesmo pudesse
cumprir  seu direito de resposta ao referido processo. O prof.  Alexandre Morais
disse que esse problema já foi superado, que ele e o prof. Glaydson estão se
reconciliando, que o mesmo lhe pediu desculpas e ele aceitou esse pedido e que
considera o problema encerrado.  Item 4 Comunicações:  O professor Henrique,
fechando os assuntos do dia, citou o que foi discutido e decidido: informes sobre a
reforma do quiosque, ar-condicionado do auditório, notas e índice de reprovação
dos alunos dos cursos técnicos integrados, a questão de repetir a mesma nota em
disciplinas  diferentes  e  direito  de  resposta  do  prof.  Glaydson  Keller,  que  será
encaminhado  para  o  chefe  do  Departamento  de  Eletromecânica  para
arquivamento  do  processo.  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 _______________________________________

Birgit Yara Frey Riffel                    _______________________________________

Hermann Viana Teixeira Galvão     _______________________________________

Adriano Roberto Tarifa Vicente _______________________________________

Aldane Marcos Martins (Secretário)__________________________________________
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