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+Em primeiro de dezembro de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos, 

reuniram-se na sala 625 do CEFET-MG/Divinópolis a diretora Sandra Vaz Soares 

Martins, o representante do Departamento de Informática, Gestão e Design (DIGDDV), 3 

professor Luis Augusto Mattos Mendes (Titular); 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 6 

Sousa Costa (Suplente); para tratarem da seguinte pauta: 1) Aprovação do Relatório 

de atividades do professor João Carlos de Oliveira – processo 23062.005153/10-

88; 2) Apreciação do pedido do Grêmio Estudantil Liberdade e Escolha sobre 9 

“ACAMPADENTRO - YOUNG, WISE AND FREE”; 3) Apreciação do Memo. Nº 

50/2015-DIGD-DV – Demanda de vagas de professores para o campus; 4) 

Regulamentação dos sábados letivos na unidade; 5)Regulamentação da gestão 12 

dos 15% de afastamento de docentes do campus para capacitação;   . Item 1) A 

professora Sandra Vaz iniciou a reunião apresentando a solicitação do professor João 

Carlos Oliveira, presente no processo 23062.005153/10-88, para aprovação do 15 

Relatório de Atividades, para fins de progressão funcional. Em seguida convidou o 

professor João Carlos Oliveira para que apresentasse sua demanda. De posse da 

palavra o professor João Carlos fez um resumo sobre o trâmite do processo desde sua 18 

abertura, apresentou a portaria nº 07 de 29 de junho de 2006 que trata sobre a 

progressão funcional para classe de professor associado do Gabinete do Ministro e 

informou que não havia sido avisado pelo CEFET-MG sobre os novos critérios 21 

estabelecidos à época. Esclarece que para atender ao que estabelece a portaria 

solicita a formalização da aprovação do Relatório de Atividades presente no processo. 

A representante dos Técnicos administrativos, Senhora Helena Maria dos Santos 24 

(Suplente) chegou para reunião às 14h 37min e o representante dos Discentes, Senhor 

João Paulo Rodrigues Barros (Suplente) se apresentou às 14h 44min. Foi sugerido 

pela professora Sandra projetar o relatório contido no processo 23062.005153/10-88 no 27 

equipamento de data show, para que todos os presentes pudessem acompanhar a 

apresentação do relatório de atividades, ainda na presença do professor João Carlos 

Oliveira. Logo em seguida à apresentação, o professor João Carlos deixou a sala 625 30 

para que os membros pudessem discutir e votar. Após as discussões, foi proposta pela 
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professora Sandra a aprovação do relatório de atividades, conforme apresentado nas 

páginas 12, 13 e 14 e comprovados nas páginas 15 a 29 do processo 33 

23062.005153/10-88. Foi proposto pelo prof. Luis Augusto, que após a análise da 

página 47 e considerando o anexo II da Resolução CD-061/08 de 21 de maio de 2008, 

no tocante a Produção Acadêmica/Científica/Técnica/Cultural, há um entendimento que 36 

os resumos referente às Semanas de Ciência e Tecnologia, presentes nas páginas 49 

a 53 atendem ao exposto no anexo II, haja vista que o evento é de abrangência 

nacional e tem o seu período de realização determinado pelo Ministério da Ciência e 39 

Tecnologia e pelo Ministério da Educação. As propostas foram votadas e aprovadas 

por unanimidade. A senhora Helena Maria dos Santos solicitou permissão para se 

retirar às 15h 40min. 2) Foram  convidadas as alunas Agna Liz Aragão Alves, Júlia 42 

Ferreira Chagas e Vitória das Graças Teodoro Moreira para apresentarem a proposta 

do “Acampadentro – Young, Wise and Free”, aos membros da Congregação. As alunas 

fizeram uma explanação sobre a programação do evento e informaram que alguns 45 

servidores do CEFET-MG (prof. Leonardo Gomes Martins Coelho, prof. Josias Gomes 

Ribeiro Filho, a técnica em enfermagem Helena Maria dos Santos, a funcionária cedida 

pela Prefeitura Municipal de Divinópolis Luciânia Pontes Oliveira) e pais de alunos se 48 

disponibilizaram em colaborar. A professora Sandra questionou quem seria o público 

do evento. Foi informado pelas alunas que seriam apenas os alunos dos cursos 

técnicos integrados, sem participação de público externo, ou de alunos dos cursos 51 

noturnos ou superior do CEFET-MG. A professora Sandra questionou qual seria a 

participação da escola. As alunas informaram que seria apenas a cessão do espaço, 

sendo a responsabilidade pelo evento apenas do Grêmio Estudantil. O professor 54 

Emerson chama atenção para a justificativa do evento na interação dos alunos, para 

que sejam realizadas atividades ao longo do ano e não apenas em uma noite. A 

sugestão do professor Luis Augusto é que o Grêmio Estudantil se organize com a 57 

Coordenação Pedagógica para receber os novos alunos e atender estas questões 

levantadas referentes à integração. Enfatiza que eventos voltados para integração 

poderiam ser mais bem explorados nos sábados letivos que já são organizados pela 60 

Escola. O professor Wagner complementou que se o evento proposto pelos alunos 

fosse realizado no horário de funcionamento da escola, ou seja até as 22h35min, teria 

mais chances de ser aprovado no prazo desejado. O discente João Paulo Rodrigues 63 
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Barros questionou às alunas se houve algum contato da comissão organizadora com a 

Coordenação Pedagógica. As alunas informaram que ainda não fizeram o contato com 

a Coordenação Pedagógica, que aguardam o parecer da Congregação para fazer o 66 

contato com o setor. O discente João Paulo Rodrigues Barros destaca que a 

organização de eventos do porte deste proposto pela comissão organizadora devem 

estar articulados com a Coordenação Pedagógica. Após as discussões foi consenso 69 

entre os membros da Congregação, fazer a negativa em função da inconsistência do 

projeto e da falta de tempo hábil para as articulações necessárias à realização do 

evento. Recomenda-se ainda que o Grêmio Estudantil procure a Direção do campus, 72 

no início do próximo ano letivo, para refinar o projeto. 3) A professora Sandra Vaz 

realizou a leitura do memorando nº 50/2015 DIGD-DV encaminhado pela Chefe do 

Departamento de Informática Gestão e Design, que trata sobre a demanda de vagas de 75 

professores para o Campus. Em seguida passou a palavra para o professor Luis 

Augusto Mattos Mendes. O professor explicou a demanda das vagas do departamento, 

lembrou-se do não atendimento de envio de vaga no lugar da professora Aparecida 78 

Terayama Sallum, removida para o Departamento de Eletrotécnica do CEFET-MG em 

Belo Horizonte. O professor Luis Augusto solicitou aos membros presentes um esforço 

conjunto do campus para agir no sentido de trabalhar esta reposição de vaga para 81 

coordenação de informática. Sugeriu que, caso houvesse concordância dos presentes, 

a próxima vaga que fosse disponibilizada para o campus, fosse destinada para 

reposição da vaga gerada pela remoção da professora Aparecida Terayama Sallum. O 84 

Discente João Paulo se ausentou às 17h 20min. A professora Sandra sugeriu que 

fosse realizado um levantamento de demanda de vaga por curso, para que caso sejam 

disponibilizadas vagas para concurso de professores efetivos no campus Divinópolis, já 87 

se tenha definida sua alocação entre às Coordenações e Departamentos. O professor 

Luis Augusto sugere que o critério a ser observado como referência, seja o número de 

horas-aula por professores conforme divulgado no horário de aula de 2015. Ficou 90 

decidido que esta pauta será melhor discutida na próxima reunião. Após as discussões, 

a sugestão do professor Wagner de solicitar a chefe do DIGD-DV, que envie pedido de 

código da vaga, referente à remoção da professora Aparecida Terayama Sallum para o 93 

Departamento de Eletrotécnica, à Direção-Geral do CEFET-MG com cópia para o 

referido departamento foi aceita. O professor Emerson solicitou que fosse analisado 
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pelos membros da congregação o Memorando 407/15 DIRGRAD, que trata sobre o 96 

indeferimento da contratação de estagiários por parte das coordenações dos cursos de 

graduação, o que inviabilizaria o funcionamento atual da Coordenação do curso 

superior em Engenharia Mecatrônica. Após discussões a presidente da Congregação 99 

encaminhou que fosse aguardada uma resposta à solicitação enviada pelo 

coordenador do curso de graduação em Engenharia Mecatrônica ao Diretor de 

Planejamento e Gestão com cópia para a Diretoria de Graduação, uma vez que a 102 

sugestão de remanejamento de servidores técnico-administrativos ou de estagiários 

não foi aceita. Com relação às pautas 4, 5 e 6 decidiu-se que serão discutidas na 

próxima reunião da congregação, prevista para fevereiro de 2016. O professor Luis 105 

Augusto solicitou que seja apresentado na próxima reunião um levantamento do 

número de servidores técnico-administrativos e estagiários constando as informações 

completas relativas ao cargo, função, edital de seleção, nível de classificação, setor de 108 

lotação. A professora Sandra Vaz declarou a reunião encerrada às dezenove horas. Do 

que se tratou, para constar, foi lavrado a presente ata que após lida e aprovada, segue 

assinada pelos presentes e por mim, Aldo Geraldo Simões, secretário ad hoc. 111 

Divinópolis, 01 de dezembro de 2015. 
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