SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
CAMPUS DIVINÓPOLIS

ATA DA 56ª REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DO CEFET-MG/DIVINÓPOLIS

Em dez de maio de dois mil e dezessete, às quatorze horas e quinze minutos, reuniram-se na sala
626 do CEFET-MG/Divinópolis a diretora Sandra Vaz Soares Martins, presidenta da
3

congregação, o representante do Departamento de Formação Geral (DFG-DV), professor
Emerson de Sousa Costa (Titular); o representante do Departamento de Engenharia Mecatrônica
(DEM-DV), professor André Luiz Paganotti (Suplente); o representante do Departamento de
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Informática, Gestão e Design (DIGD-DV), professor Denis Geraldo Fortunato Fraga (Suplente),
o representante dos Técnico-administrativos, Senhor Oscar Praga de Souza (Titular)
representante

9

do

corpo

discente

Sr.

Rômulo

Jose

da

Silva

(Titular).

e o

Verificado

o quorum regimental, a Presidenta declarou aberta a 56ª reunião da Congregação para tratarem
da seguinte pauta: Item 1) Aprovação da ata da 55ª reunião; Item 2) Informes Gerais. Item
1) A presidenta professora Sandra sugeriu que fosse realizada a leitura da ata para apreciação dos
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conselheiros. O secretário, Aldo Geraldo Simões, realizou a leitura da ata, que em seguida foi
colocada em votação e aprovada por cinco votos a favor e uma abstenção. Item 2) Dentro dos
informes gerais o professor Emerson informou que foi realizada a seleção dos seis monitores
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para as disciplinas de Matemática e Física dos Cursos Técnicos; que as atividades estão previstas
para iniciarem-se na próxima semana e que terão duração de dez meses; que solicitará ao
Registro Escolar do campus Divinópolis um levantamento das disciplinas que tem apresentado

18

maior taxa de reprovação, para que no futuro se possa alternar as bolsas de monitorias para
atender outras disciplinas. O professor Emerson relatou que foi eleito para um mandato de 02
anos como representante dos campi do interior no Conselho de Graduação (DIRGRAD) do
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CEFET-MG, mas que já está aproximadamente a 05 anos na função; ressaltou a importância de
se ter representantes do interior nos conselhos superiores para tratar das particularidades relativas
ao interior; que em breve será divulgado o edital para recomposição do Conselho de Graduação e
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que espera que possam surgir novos membros para representar o interior nas discussões. O
professor Emerson informou que o Programa Especial de Formação Pedagógica de Docente do
CEFET-MG, oferecido desde 1982 pela instituição, está com as inscrições temporariamente
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suspensas, em razão do entendimento de que apenas instituições que oferecem licenciatura
poderiam oferecer tal curso; que está prevista uma visita de representantes do MEC para o final
do mês maio, ocasião em que o CEFET-MG deve argumentar para se manter o curso. O
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professor Emerson informou também que não se tem “barrado” as análise e votações das
Propostas Pedagógica dos Cursos de novos cursos de Graduação (Projeto Pedagógico de Curso),
encaminhadas ao Conselho de Graduação, pelo motivo de falta de professores. Explicou que essa
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questão, que envolve pessoal efetivo, deve ser tratada pela Diretoria Geral oportunamente
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quando se for decidir pela abertura/oferta do curso. A professora Sandra destacou que um dos
objetivos da monitoria é a diminuição da evasão e da repetência; que neste sentido está
36

confirmado pelo CEFET-MG o 2º Seminário da EPTNM “Desafios da Permanência e Êxito”
para o dia 30 de maio, oportunidade para que os coordenadores de curso e os representantes do
CEPT possam discutir o assunto. A professora Sandra relatou que foi informada pela
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bibliotecária Inês sobre a abertura do processo para aquisição dos portais eletrônicos para serem
instalados nas bibliotecas do CEFET-MG. O Sr. Romulo informou que foi realizada pelo
Diretório Acadêmico Estudantil ações (via redes sociais) para a conscientização dos alunos
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quanto ao uso, conservação (cuidados com os livros) e devolução dos livros nas datas corretas
para a biblioteca. O prof. Emerson lembrou que está aberto o período para compra de livros e
sugeriu ao representante discente que repasse ao Diretório Acadêmico e aos alunos que levantem
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as demandas de livros e encaminhem aos professores das respectivas disciplinas para que estes
possam formalizar a solicitação de aquisição de mais exemplares. Nada mais havendo a se tratar
a professora Sandra Vaz Soares Martins declarou a reunião encerrada às quinze horas e quinze
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minutos e convidou a todos para se servirem de um café. Do que se tratou, para constar, foi
lavrada a presente ata que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes e por mim, Aldo
Geraldo Simões, secretário ad hoc. Divinópolis, 10 de maio de 2017.
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