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Em nove de julho de dois mil e quinze, as quatorze horas e vinte cinco minutos, reuniram-se na 

sala 312 do CEFET-MG/Divinópolis a diretora Sandra Vaz Soares Martins, o representante do 

Departamento de Informática, Gestão e Design (DIGDDV), professor Edílson Hélio Santana 3 

(Suplente); o representante do Departamento de Engenharia Mecatrônica (DEMDV), professor 

Wagner Custódio de Oliveira (Titular); o representante do Departamento de Formação Geral 

(DFG-DV), professor Emerson de Sousa Costa (Suplente); a representante dos Técnicos 6 

administrativos, Senhora Nanci Faria da Silva (Titular) e o representante dos Discentes, Senhor 

João Paulo Rodrigues Barros (Suplente) para tratarem da seguinte pauta: 1) Aprovação do 

projeto do curso técnico Integrado em Mecatrônica; 2) Regulamentação relativa à 9 

comunicação interna do campus processo 23062.005320/2014-31; 3) Apuração de contas 

da Biblioteca – resposta ao Ofício CONGR 003/2015; 4) Outros informes. Item 1) A 

professora Sandra Vaz iniciou a reunião solicitando ao professor Wagner Custódio de Oliveira 12 

e ao professor Lucas Silva de Oliveira que explicassem a proposta de substituição do curso 

Técnico Integrado em Eletromecânica, oferecido atualmente pelo campus, pelo curso Técnico 

Integrado em Mecatrônica, a ser ofertado no próximo ano. Os professores apresentaram a 15 

proposta e responderam às perguntas dos conselheiros. O professor Lucas Informou que o 

curso Técnico em Eletromecânica será mantido apenas no noturno nas modalidades 

concomitância externa e subsequente e deverá ser reestruturado no próximo ano para ficar 18 

mais atraente aos alunos e assim diminuir a evasão escolar. A professora Sandra sugeriu que 

no processo fosse definida, bem como justificada, a posição da comissão de reestruturação 

dos cursos técnicos com relação à divisão da turma em dois ou três grupos para as aulas 21 

práticas. A senhora Nanci questionou por que os professores decidiram fazer esta mudança do 

curso e se houve algum estudo que justificasse a substituição. O prof. Wagner esclareceu que 

há uma perspectiva de crescimento de demanda pelos técnicos em mecatrônica na região e no 24 

país. O prof. Lucas acrescentou que a opção pela mudança visa atender uma carência já 

existente no curso de Eletromecânica, que seria a disciplina de programação e que com a 

mudança do curso para Mecatrônica seria possível atender esta demanda, tendo em vista que 27 

o curso engloba as áreas de mecânica, elétrica, controle e informática. Foi sugerido que antes 

da Comissão para Reestruturação dos Cursos Técnicos do DEMDV encaminhar o processo ao 

CEPT seja feito o levantamento do número de professores necessários ao bom andamento do 30 

novo curso proposto, considerando a opção por dividir a turma em 02 ou 03 grupos para as 

aulas em laboratório. O processo foi votado e aprovado por unanimidade. O professor Edilson 

solicitou que os próximos Projetos Pedagógicos a serem criados ou modificados, sejam 33 

encaminhados previamente aos conselheiros para serem analisados antes da votação.  Item 2) 
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No que se refere ao processo 23062.005320/2014-31 a professora Sandra releu a decisão 

anterior, ocorrida na 45ª reunião da Congregação, que definiu pela não regulamentação 36 

solicitada pela Comissão de Comunicação do campus Divinópolis. Em seguida leu o 

memorando nº 001/2015, emitido pela referida comissão, em que informa sobre o acatamento 

das sugestões encaminhadas anteriormente pela Congregação e solicita a apreciação dos 39 

formulários alterados. Após análise os formulários foram aprovados por unanimidade, sem 

ressalvas. Item 3) A professora Sandra apresentou a resposta encaminhada pela chefia da 

Biblioteca do campus Divinópolis, em atendimento ao pedido de prestação de contas da 42 

biblioteca, conforme ofício CONGR. Nº 003/2015. Foi sugerido que, em função do não 

atendimento à solicitação feita pela Congregação, o pedido fosse reencaminhado para a 

equipe do setor de biblioteca do campus responder à solicitação, resgatando as informações e 45 

documentos relativos ao período. O representante discente ausentou-se às 16h 15 min. Item 4) 

Foi apresentada a resposta referente ao questionamento de nomeação de estagiários para 

composição de comissões de trabalho. Conforme informado, por e-mail, pelo senhor Tomaz 48 

Antônio Chaves, Diretor de Planejamento e Gestão do CEFET-MG, isto não é possível, uma 

vez que para compor comissão de trabalho, deverão ser convocados servidores efetivos. A 

professora Sandra informou que foi aprovado, na Câmara Municipal, o projeto de Lei para a 51 

abertura da rua que ligará a Rua Castro Alves à Rua Álvares de Azevedo. A professora Sandra 

Vaz declarou a reunião encerrada às dezessete horas. Do que se tratou, para constar, foi 

lavrado o presente ata que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes e por mim, 54 

Aldo Geraldo Simões, secretário ad hoc. Divinópolis, 09 de julho de 2015. 

 
 57 
 
Sandra Vaz Soares Martins         Prof. Edilson Hélio de Santana 
Diretora (Presidente)          Repres. DIGDDV (Suplente) 60 

 
 

Prof. Wagner Custódio de Oliveira         Nanci Faria da Silva 63 
Repres. DEMDV (Titular)                       Repres. Técnico-administrativos (Titular) 

 
 66 
 
João Paulo Rodrigues Barros               Prof. Emerson de Sousa Costa 
Repres. Discente (Suplente)                 Repres. DFGDV (Suplente) 69 
 
 
 72 
Aldo Geraldo Simões  
Secretário ad hoc                                
 75 


