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Às quatorze horas do dia vinte e dois de abril de dois mil e vinte e um, reuniram-se 1 

em uma sala de discussão “online” através do aplicativo Teams da Microsoft, os 2 

membros da congregação da unidade de Araxá, sob a presidência da professora 3 

Birgit Yara Frey Riffel. Estiveram presentes: Sérgio Cardoso Barcelos, 4 

representante titular do Departamento de Formação Geral; Glaydson Keller de 5 

Almeida Ferreira, representante titular do Departamento de Eletromecânica, 6 

Admilson Vieira da Costa, representante suplente do Departamento de 7 

Eletromecânica, Delma Pereira Caixeta, representante suplente do Departamento 8 

de Minas e Construção Civil, João Victor da Silva Alves, representante titular dos 9 

Técnicos Administrativos  e Jadir Alves de Oliveira, secretário da diretoria. – 10 

Verificação do quórum. Verificou-se o cumprimento do quórum regulamentar. 11 

Abertura da 53ª Reunião Ordinária da Congregação: A professora Birgit Yara 12 

Frey Riffel declarou aberta a reunião às quatorze horas e fez um agradecimento às 13 

câmaras de assessoramento pelas informações valiosas; comentou sobre a reunião 14 

referente ao orçamento com o professor Flávio – Diretor do CEFETMG, e que o 15 

mesmo não foi aprovado na esfera federal por conta do aumento das verbas de 16 

emendas parlamentares. As bolsas de estudos dos alunos, inclusive os vulneráveis 17 

e as monitorias não estão sendo pagas. O fornecimento de água foi cortado em 18 

alguns campi. O planejamento de compras foi feito, porém, os equipamentos para 19 

laboratórios e serviços foram negados e os demais processos de compras estão em 20 

andamento e sem previsão de efetivação das compras no momento. Item 1 – 21 

Apresentação da câmara de assessoramento do projeto referente ao prédio 22 

administrativo apresentado pela Professora Delma: A Professora Delma entrou 23 

em contato com o Breno da SINFRA/BH e a resposta foi desanimadora. Delma fez 24 

a leitura da resposta do Breno, enfatizando alguns recortes da resposta: “Esclareço 25 

que provavelmente foi feito um esboço preliminar na gestão do professor Vicente e 26 

esse estudo sequer está em questão, não será retomado devido ao contexto da 27 

situação atual do país. Outro projeto terá que entrar na fila de demandas da SINFRA 28 

e será iniciado de acordo com disponibilidade do setor e prioridades estabelecidas 29 

pela Diretoria Geral, conforme informado à Diretora Birgit. Sobre o projeto de 30 

edificações contratado pelo professor Vicente, foi considerado inexequível por não 31 

atender normas mínimas de segurança e acessibilidade. Não possuía escada, bem 32 

como não continha informações consistentes para abertura de licitação de obras. 33 

Na eventualidade da demanda do prédio de edificações ser retomada, será 34 

necessário novo projeto. Essas questões precisam ser resolvidas pela Diretoria 35 

Geral e Diretoria da Unidade de Araxá”. Breno salientou que Araxá foi contemplado 36 

por 03 obras: portaria de acesso, vestiário de ginásio e gradil do DNIT. Após 37 

resolução entre as Diretorias, podem ser feitos novos projetos. Professora Delma 38 

comentou que diante dessa resposta do Breno, será necessário recomeçar o projeto 39 
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do início e pegar a fila de investimentos do CEFET. Professor Sérgio comentou que 40 

as obras saem somente com o parecer do Flávio. Os ginásios de outros campi estão 41 

sendo construídos conforme projeto padrão do CEFETMG e gostaria que Araxá 42 

entrasse na fila para reforma do ginásio de Araxá. A opinião do Sérgio é que tem 43 

que cobrar a Diretoria Geral. Professor Admilson comentou que o professor Sérgio 44 

está certo e o campus de Araxá está na fila há muito tempo. O campus tem a 45 

demanda do prédio administrativo e do prédio de laboratório para o curso de 46 

edificações. Falou sobre buscar apoio político para tentar verbas parlamentares com 47 

representantes de Araxá no Legislativo. Professora Birgit falou que a reforma dos 48 

ginásios são demandas antigas e o DNIT não tinha condições de ser utilizado sem 49 

a colocação do Gradil, por causa dos roubos que estavam acontecendo. Outra 50 

demanda antiga é a reforma dos telhados, que precisam ser reparados pois estão 51 

quebrando e entupindo com as sujeiras. Foi pedido também intervenções para 52 

melhorar o conforto térmico das salas de aulas. Reformas estas aprovadas em 2019 53 

e agora que aguardam execução. Professora Michely disse que foram perdidos 54 

muitos pontos nas avaliações da Engenharia de Minas por causa de falta de sala 55 

de aula e gabinetes para professores. Glaydson comenta que os novos cursos 56 

aprovados no CEFET, mestrado por exemplo, fazem com que Araxá contribua no 57 

orçamento do CEFET em quantidade suficiente para poder pleitear novos 58 

investimentos. Conclui-se que a Diretora Birgit irá conversar com o Diretor Geral 59 

Flávio, argumentar sobre a demanda da Unidade e retornar o parecer na próxima 60 

reunião da congregação. Item 2 – Apresentação dos trabalhos da câmara de 61 

assessoramento dos cursos de aviação – DESAER: Professor Glaydson falou 62 

que a comissão criada está muito proativa. Estudaram sobre aviônica, grupo 63 

motopropulsor e células. Dividiu os temas entre os membros: Professor Thiago 64 

(GMP-Grupo Moto propulsor), Professor Natal (Células) e o Professor Fred 65 

(Aviônica). Houve o entendimento do que são os cursos, Presidente Diego fez 66 

quatro reuniões e falaram com a escola que ministra os cursos: Instituto Federal de 67 

São Paulo.  O professor Álvaro forneceu informações referentes à parceria com a 68 

DESAER. Uma reunião com a DESAER depois das férias ficou agendada para 69 

alinhar a implantação dos cursos. Pauta seria sobre a absorção dos estudantes 70 

após a realização do curso, prazo de implantação dos cursos e qual o nível da 71 

parceria Os cursos e o coordenador tem que ter certificação pela ANAC. Ficou 72 

acordado de trazer para a congregação o resultado da reunião. Item 3 – Solicitação 73 

dos professores Glaydson e Admilson, a respeito da organização e do nível 74 

de qualidade da orientação das bancas de TCC na Engenharia de Automação: 75 

Professor Glaydson conversou com o Professor Admilson, e demonstrou 76 

preocupação grande nos últimos 03 anos com os TCC´s na Engenharia de 77 

Automação. Percebeu que alguns alunos vão para a banca com trabalhos sem 78 

orientação e sem se reunir satisfatoriamente com o orientador. Em conversa com a 79 

Professora Érica, ela disse os orientadores disseram que ela era responsável pela 80 

orientação dos alunos. Glaydson salienta que é preciso melhorar o processo dos 81 

TCC´s, e que o aluno para ir a uma banca de TCC 2, tem que ter sido acompanhado 82 

no mínimo em 04 reuniões com o orientador e que isso seja documentado. As 83 

professoras de TCC1 e TCC2, precisam de encargos maiores que 50 minutos e 84 

melhor pontuação de encargos. Professor Admilson comentou que fez uma reunião 85 

no dia 19 no NDE, porém não comentou com o Professor Glaydson. Um dos 86 

assuntos, era exatamente os TCC´s. Foram convidadas as professoras Erica e 87 
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Bruna, elas colocaram a situação dos TCC´s da Engenharia de Automação. A 88 

professora Jalmira também discutiu essas situações, trabalhos sem revisão de 89 

orientador em várias bancas que participaram. NDE fez proposta de aumentar a 90 

carga horário no TCC II. Os problemas foram relatados e está sendo aguardado o 91 

direcionamento da situação. A Professora Michely comentou que não é atribuição 92 

da Congregação a discussão sobre o TCC. Diz que se pode solicitar o NDE para 93 

discutir o assunto. Comenta que na Engenharia de Minas, o orientador deve corrigir 94 

padrão, forma e escrita. O Departamento precisa solicitar alteração de encargos na 95 

congregação e encaminha para o CEPE. A professora Birgit disse que a 96 

Congregação vai recomendar ao Departamento reavaliação dos Trabalhos de TCC, 97 

estabelecendo atribuições ao orientador; solicitar padronização de quem vai corrigir, 98 

o professor orientador ou o professor de TCC e sugerir reavaliação de encargos dos 99 

professores de TCC e encargos acadêmicos para as comissões.  A professora Birgit 100 

encerrou a reunião e agradeceu a participação de todos. Eu, Jadir Alves de Oliveira, 101 

secretário, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos 102 

os presentes. 103 

 

Birgit Yara Frey Riffel (Presidente)______________________________________ 

Michely dos Santos Oliveira  _______________________________________ 

Sérgio Cardoso Barcelos  _______________________________________ 

Glaydson Keller de A. Ferreira    _______________________________________ 

Admilson Vieira da Costa             _______________________________________ 

Delma Pereira Caixeta                  ___________________________________________ 

João Victor da Silva Alves            ___________________________________________ 

Guilherme Ferreira silva               _______________________________________ 
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