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Às quatorze horas do dia treze de julho de dois mil e vinte e um, reuniram-se em uma 1 
sala de discussão “online” através do aplicativo Teams da Microsoft, os docentes e 2 
técnicos administrativos da congregação da unidade de Araxá, sob a presidência da 3 
professora Birgit Yara Frey Riffel. Estiveram presentes os representantes do 4 
Departamento de Formação Geral professor Sérgio Cardoso Barcelos e 5 
professora Milene Bianchi dos Santos, os representantes do Departamento de 6 
Minas e Construção Civil professora Michely dos Santos Oliveira e professora 7 
Delma Pereira Caixeta, o representante do Departamento de Eletromecânica 8 
professor Glaydson Keller de Almeida Ferreira, o secretário Jadir Alves de Oliveira 9 
e o coordenador do curso de Engenharia de Automação Industrial professor 10 
Horácio Albertini Neto. ITEM UM: Problemas nas disciplinas de TCC I e TCC II. A 11 
professora Birgit Iniciou a reunião convidando o coordenador da Engenharia de 12 
Automação Industrial, professor Horácio, para comentar a respeito dos problemas 13 
existentes na disciplina de TCC II do curso. O professor Horácio comentou sobre as 14 
queixas antigas dos professores que lecionam Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 15 
em relação a dedicação dos alunos da disciplina, bem como, ao tempo fornecido para 16 
a dedicação dos professores com a disciplina, sendo assim, esse semestre as 17 
professoras da disciplina solicitaram uma convocação do NDE e do colegiado do curso 18 
a fim de discutirem o assunto, para posterior apresentação das decisões para a Diretoria 19 
da Graduação. Atualmente, são ministradas nos dois últimos períodos as disciplinas de 20 
TCC I e TCC II, cada uma com carga horária semanal de 50 minutos, ou seja, 18 horas 21 
por semestre. Devido a isso, as professoras se queixam sobre o tempo ser muito pouco 22 
para ensinar e auxiliar os alunos de acordo com a ementa. Portanto, a coordenação do 23 
curso convocou o NDE para uma reunião juntamente com as professoras, e elas 24 
sugeriram que cada disciplina de TCC passasse a possuir uma carga horária semestral 25 
de 60 horas, ou seja, quatro aulas de 50 minutos por semana e o NDE concordou com 26 
a sugestão. O professor Horácio levou a informação para o colegiado que também foi 27 
de acordo com a mudança de carga horária. Entretanto, cabe à Diretoria da Graduação 28 
a aprovação da mudança, por se tratar de disciplinas equalizadas, ou seja, iguais em 29 
todas as unidades. O professor Horácio comentou sobre a criação de uma disciplina 30 
optativa de Tópicos Especiais com a finalidade de auxiliar o docente a cumprir com toda 31 
a demanda da disciplina. Comentou que já foi definido que no próximo semestre as 32 
professoras da Formação Geral não irão mais assumir as disciplinas de TCC, sendo 33 
assim, a coordenação do curso de Engenharia de Automação está tentando encontrar 34 
dentro do próprio departamento um professor para assumir a disciplina. O professor 35 
Glaydson comentou sobre os encargos, ou seja, a pontuação destinada para essa 36 
disciplina é muito baixa em relação ao trabalho desenvolvido pelas professoras e fez 37 
alguns questionamentos. Comentou que os professores do Departamento de Formação 38 
Geral têm mais dificuldade em completar os 1440 pontos nos encargos, e quando o 39 
professor assume uma disciplina de 15h, que requer muito mais trabalho do que isso, 40 
seria justo encargos maiores. Acha que poderia haver uma redução do trabalho dos 41 
professores de TCC a partir do momento em que os orientadores passarem a fazer seu 42 
trabalho. Considera impossível o professor de TCC corrigir a escrita e ortografia sem ter 43 
lido o texto inteiro. Perguntou ao prof. Horário se era obrigação dos professores de TCC 44 
criar as bancas, e se há regulamento para isso, manifestando que isso poderia ser feito 45 



por pessoas do Administrativo.  Questiona se o gerenciamento das bancas no dia da 46 
apresentação é atribuição do professor de TCC II ou do presidente da banca. Acredita 47 
que isso seja obrigação do presidente da banca, mas comenta que não é isso que vem 48 
ocorrendo na Automação, onde a professora de TCC II é que organiza e acompanha o 49 
evento. Glaydson pergunta se ainda existe o limite de dois orientandos por professor 50 
por semestre. Prof. Horácio respondeu que sim. Glaydson comenta que seria importante 51 
fazer um regulamento sobre esse limite, posto que havia professores que estavam com 52 
mais de dois orientandos no ano letivo passado. Levantou também a questão de se 53 
levar ao NDE a necessidade de se criar um documento para que os professores 54 
orientadores efetuem pelo menos 3 encontros com seus alunos, e que registrem neste 55 
documento para que o aluno possa ir para a banca. O professor Horácio argumentou 56 
que a ementa das disciplinas de TCC está presente na resolução 724/08, sendo assim, 57 
o professor responsável pelas disciplinas deve fazer o planejamento, desenvolvimento 58 
e avaliação do projeto dos trabalhos de conclusão de curso sobre a orientação de um 59 
professor orientador.  A professora Michely comentou que a função do docente das 60 
disciplinas de TCC I e TCC II é de apenas planejar a disciplina, mas acredita que não é 61 
função orientar os alunos, bem como, explicou que existe o regulamento da Diretoria da 62 
Graduação e dentro do curso de Engenharia de Minas existe um outro regulamento 63 
específico da disciplina de TCC, o qual descreve a função de cada professor envolvido. 64 
A professora Birgit comentou que a Diretoria do Campus Araxá disponibilizou sua 65 
estagiária para auxiliar na parte burocrática para as professoras da disciplina. ITEM 66 
DOIS: Encargos Acadêmicos. Prof. Birgit passou a palavra para o professor Glaydson 67 
que relatou que nas discussões anteriores entendeu que a definição de Encargos era 68 
função dos Departamentos e direcionou a informação para o DELMAX. Foram 69 
realizadas algumas alterações e aceitos alguns pontos levados, mas a questão de 70 
criação de materiais não foi discutida. A professora Birgit relatou que no Departamento 71 
de Formação Geral ocorreu certa polêmica na discussão em relação a elaboração de 72 
materiais didáticos (vídeos-aulas) e que solicitou orientação para o Sergio Gomide da 73 
DEPT, mas não obteve retorno ainda. Segundo a Birgit, a unidade de Divinópolis 74 
recebeu da Diretoria da Graduação um documento que diz que as vídeos-aulas não 75 
deveriam ser consideradas, mas esse documento foi enviado somente para a unidade 76 
de Divinópolis. Sendo assim, Birgit solicitou uma regulamentação geral para todas as 77 
unidades à DEPT, mas até o momento não foi realizado. O professor Glaydson explicou 78 
que no DELMAX conseguiu realizar alterações em relação as comissões temporárias. 79 
A professora Birgit argumentou que o equacionamento deveria ser realizado por todos 80 
os departamentos internos da unidade Araxá, bem como, por todas as unidades do 81 
CEFET-MG para que nenhum departamento seja prejudicado, por exemplo, na 82 
contabilização de pontos para contratação de professor efetivo ou substituto. ITEM 83 
TRÊS: Aproveitamento de Concurso Público para Professor de Educação Física. 84 
Professora Birgit explicou que a professora de educação física Gabriela Villela Arantes 85 
está em licença maternidade e anteriormente havia realizado a solicitação de 86 
transferência para o CEFET-MG unidade Varginha, aguardando a aposentadoria do 87 
prof. Serenini. Como isso ocorreu, após o final da licença maternidade, a profª Gabriela 88 
será transferida. Devido a isso, a unidade Araxá realizou um acordo para 89 
aproveitamento de código de vaga, para o qual foi feito um levantamento de opções, 90 
juntamente com o Departamento de Educação Física do Campus Nova Suíça. Definiu-91 
se pelo aproveitamento de concurso, no caso, do professor dr. Robinson Luiz Franco da 92 
Rocha, aprovado no Concurso Público de Educação Física do Instituto Federal do Norte 93 
de Minas Gerais para cargo EBTT (Ensino Básico Técnico e Tecnológico) - Edital 322 94 
de 3 de outubro de 2018. O professor Robinson, consultado, manifestou interesse em 95 
trabalhar na unidade Araxá. Além disso, a professora Birgit relatou que foi feita uma 96 
assembleia no Departamento de Formação Geral e por unanimidade foi aceita a 97 
transferência do professor Robinson para a unidade Araxá. Colocado em votação o 98 
aproveitamento do concurso do prof. Robinson, foi aprovada por todos os presentes. 99 
ITEM QUATRO: indicação do prof. Almir Kazuo Kaminise para compor Comissão 100 



de Acompanhamento de Egressos. Professora Birgit comunicou que na reunião 101 
anterior a Congregação estava com uma atribuição de indicação de membros para 102 
participar da comissão permanente de acompanhamento de egressos, mas não havia 103 
ficado definido quem seria o representante dos coordenadores dos cursos técnicos. 104 
Ficou decidido que a professora Birgit iria entrar em contato com os coordenadores, 105 
solicitando indicação. O subcoordenador do curso de mecânica, prof. Almir manifestou 106 
interesse em participar, tendo sido indicado. A Congregação aceitou a indicação.  ITEM 107 
CINCO: Publicidade dos encargos. Professor Glaydson explicou sobre a necessidade 108 
de publicação de oportunidades de Encargos a fim de tornar público para que os 109 
professores possam participar. Ficou convencionado entre todos os presentes que todo 110 
e qualquer distribuição de encargo deve ser pública e aberta. Professora Birgit irá emitir 111 
uma nota informando sobre a necessidade de se tornar pública os atos referentes à 112 
distribuição de encargos. Não havendo nada mais a tratar deu por encerrada a reunião, 113 
e eu, Jadir Alves de Oliveira, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por todos, 114 
depois de lida e aprovada. 115 
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