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Em quatorze de junho de dois mil e dezessete, às quatorze horas e quinze minutos, reuniram-se 

na sala 618 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 Ralney Nogueira Faria (Titular); o representante dos Técnico-6 

administrativos, Senhor Oscar Praga de Souza (Titular)  e o representante do corpo discente Sr. 

Romulo José da Silva (Titular). Verificado o quorum regimental, a Presidenta declarou aberta a 

57ª reunião da Congregação para tratarem da seguinte pauta: Item 1) Aprovação da ata da 56ª 9 

reunião; Item 2) Apreciação do plano de trabalho para adesão ao serviço voluntário; 3) 

Informes Gerais. Item 1) A presidenta professora Sandra iniciou a reunião abordando a 

aprovação da ata da 56ª reunião. Solicitou aos conselheiros que se manifestassem quanto às 12 

correções ou alterações na ata. Após apreciação dos conselheiros a ata foi votada e aprovada por 

quatro votos a favor e uma abstenção. Item 2) Em seguida passou-se a apreciação do Plano de 

trabalho e do Termo de adesão ao serviço voluntário da ex-professora Rosânia Maria de Resende 15 

junto à Comissão Organizadora da “Exposição de 20 anos do Campus V”.  O representante do 

Departamento de Informática, Gestão e Design (DIGD-DV), professor Thiago Magela Rodrigues 

Dias (Titular) se apresentou para a reunião, A professora Sandra fez a leitura do termo de adesão 18 

ao serviço voluntário; informou que desde junho de 2016 a professora Rosânia, então presidente 

da comissão responsável pela organização da exposição, vinha intensificando os esforços para 

realização do evento, mas que em razão da aposentadoria da professora seria importante para a 21 

continuidade dos trabalhos e de interesse da direção do campus que a professora Rosânia 

continuasse à frente da Comissão. O professor Ralney sugeriu que fosse alterada, no termo de 

adesão ao serviço voluntário da professora Rosânia, a condição de presidente da comissão para 24 

membro da comissão e que fosse nomeado(a) outra pessoa para ser presidente(a), tendo em vista 

o interrompimento do vínculo da professora como servidora efetiva; e que em razão disto 

também fossem alteradas algumas atribuições na “descrição das atividades a serem 27 

desenvolvidas” que estão prevista para serem realizadas pela professora, considerando sua 

permanência não mais como presidenta, mas, como membro da comissão. As sugestões 

apontadas pelo professor Ralney foram aceitas pelos demais membros. Após a realização das 30 

alterações no plano de trabalho voluntário, o termo de adesão ao serviço voluntário e a 

permanência da ex-professora do CEFET-MG/Campus Divinópolis, Rosânia Maria de Resende, 

como membro da comissão organizadora da exposição foi votado e aprovado por unanimidade. 33 
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Item 3) A professora Sandra entregou ao representante discente Sr. Romulo José da Silva o 

Ofício CONGR. Nº 001/2017 que trata da necessidade de abertura de processos para 

reconhecimento e credenciamento das organizações estudantis do campus Divinópolis junto ao 36 

Conselho Diretor, conforme previsto no Art. 3º da RESOLUÇÃO CD-008/2017. A professora 

Sandra também informou, conforme notícia veiculada no site do CEFET-MG, que o Programa 

Especial de Formação Pedagógica de Docentes conquistou nota máxima na avaliação de 39 

renovação de reconhecimento do curso. O professor Emerson informa que as monitorias estão 

tendo boa procura; e que está discutindo junto ao DFG-DV a logística para organizar a lista de 

presença dos monitores. O Sr. Oscar sugeriu que a lista de presença dos alunos atendidos pelos 42 

monitores servisse como atestado de frequência dos monitores. O professor Thiago relembrou a 

fala da diretora da DEPT, professora Carla Simone Chamon, que tem acreditado e apostado 

muito na monitoria aos alunos do Ensino Médio e que a expansão para outras disciplinas 45 

depende do êxito das monitorias em andamento. O professor Ralney solicitou que o Regime 

Disciplinar Discente fosse atualizado, pois no seu entendimento têm ocorrido situações em que a 

norma vigente não se aplica à nossa realidade. A professora Sandra disse que a revisão do 48 

Regime Disciplinar é atribuição do Conselho Diretor e que fará consulta sobre o assunto. O Sr. 

Romulo solicitou informações sobre procedimentos para manutenção dos equipamentos de Data 

Show e solicitou que fossem disponibilizados cabos HDMI nos equipamentos instalados nas 51 

salas de aula do curso da Engenharia Mecatrônica, pois a rede Wi-fi não tem garantido sinal 

suficiente para a utilização integral do equipamento. A professora Sandra informou que repassará 

o pedido ao setor para as providências. O Sr. Romulo questionou se há informações sobre o 54 

processo de climatização das salas. O professor Ralney solicitou a palavra para responder à 

pergunta, uma vez que é um dos membros que compõe a comissão que tem despendido esforços 

para realização dos estudos referente às cargas térmicas necessárias a cada espaço para 57 

montagem dos projetos e encaminhamento do processo de compra; informou que a até o fim do 

primeiro semestre deve encerrar os levantamentos das cargas térmicas que servirá de referência 

para compra dos equipamentos, mas que em razão das restrições orçamentárias não pode 60 

confirmar quando haverá aquisição e instalação nas salas. Nada mais havendo a se tratar a 

professora Sandra Vaz Soares Martins declarou a reunião encerrada às quinze horas e trinta e 

cinco minutos e convidou a todos para se servirem de um café. Do que se tratou, para constar, foi 63 

lavrada a presente ata que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes e por mim, Aldo 

Geraldo Simões, secretário ad hoc. Divinópolis, 14 de junho de 2017. 

 66 
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