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Em dezenove de novembro de dois mil e dezenove, às nove horas e vinte e cinco minutos, 

reuniram-se na sala 625 do CEFET-MG/Divinópolis o diretor professor Emerson de Sousa Costa, 3 

presidente da Congregação; o representante do Departamento de Informática, Gestão e Design 

(DIGD-DV), professor Alisson Marques da Silva (Titular); o representante do Departamento de 

Formação Geral (DFG-DV), professor Leonardo Gomes Martins Coelho (Titular); o representante 6 

do Departamento de Engenharia Mecatrônica (DEM-DV), professor Márcio Alves Aguiar 

(Titular); a representante dos servidores técnico-administrativos, Flaviane Moreira Silva Mendes 

(Titular) e o representante do corpo discente, Sr. Izaías Alves dos Santos Júnior (Titular). 9 

Verificado o quórum regimental, o presidente declarou aberta a 66ª reunião da Congregação para 

tratarem da seguinte pauta: Item 1) Aprovação da Ata da 65ª Reunião da Congregação; Item 

2) Análise de Recursos Sobre o Horário de Aula de 2020; Item 3) Informes Gerais.  12 

Inicialmente o Presidente cumprimentou a todos e em seguida esclareceu que convidou os 

membros da comissão de horário, os professores Lúcio Flávio Santos Patrício, Marlon Henrique 

Teixeira, Andrea Mara Silveira Cruz Marcelino, Antônio Guimarães Campos, Tiago Alves de 15 

Oliveira para participarem da reunião, para esclarecimento de dúvidas. Em seguida, leu a 

solicitação do prof. Nestor Dias de Oliveira Volpini, sobre alteração em seu horário de aula, e 

sugeriu que o pedido fosse analisado dentro do item 2. Todos os conselheiros foram favoráveis. 18 

Item 1) O prof. Emerson confirmou com os Conselheiros o recebimento da ata por e-mail e se 

tinham alguma alteração. Sem alterações, a ata da 65ª reunião foi aprovada por unanimidade. Item 

2) O Presidente sugeriu que começasse com as demandas dos discentes do curso de Engenharia 21 

Mecatrônica. O conselheiro Izaias apresentou as solicitações: 1- alteração dos horários das 

disciplinas de Metodologia de Pesquisa e TCC1 para o período noturno (Para facilitar estágio além 

dos horários estarem em conflito com Laboratório de Teoria de Controle); 2- Abertura de turmas 24 

extras para as disciplinas Cálculo IV, Análise de Sistemas Lineares e Conversão Eletromecânica 

da Energia (necessidade de dezessete alunos); 3- alteração do horário da disciplina Introdução ao 

Direito (conflita com a disciplina Teoria de Controle - solicitação de trinta e quatro alunos); 4- 27 

alteração do horário da disciplina  de Estática ou da disciplina Dinâmica (elas conflitam entre si 

para treze alunos). Após apresentação, os conselheiros definiram que cabe à Coordenação do 

Curso a análise dessas demandas e sugeriram que o conselheiro Izaias solicite ao DA para fazer 30 

esse encaminhamento. Ficou definido também, o encaminhamento dessas demandas à 

Coordenação do Curso, pela Congregação. Solicitação dos Docentes: 1) o prof. Alisson leu e-

mail encaminhado pelo prof. Guilherme com levantamento de suspeitas sobre a conduta da 33 

comissão de horário. O prof. Alisson, também presidente da referida comissão, fez um relato sobre 
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os trabalhos realizados pela comissão na geração do horário e concluiu dizendo que a comissão 

trabalhou de forma transparente e isonômica. O prof. Emerson esclareceu que esse e-mail foi 36 

encaminhado para a Congregação e que para respondê-lo vai solicitar ao prof. Guilherme que 

formalize detalhadamente, com provas, essas possíveis irregularidades. O procedimento sugerido 

foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros; 2) o prof. Emerson relatou sobre a solicitação 39 

do prof. Cláudio Lopes de mudança no horário de aula, no galpão, as 07h00min para as 09h00min 

e que esse pedido já foi apresentado na 65ª reunião da Congregação e foi indeferido por incoerência 

de justificativa. Em seguida, leu e-mail que ele encaminhou, solicitando novamente essa alteração 42 

com nova justificativa. O prof. Marlon, pediu permissão para fazer um esclarecimento. Expôs que 

esse horário foi definido junto com os alunos e pais, por questões de deslocamento. Como o galpão 

fica distante do CEFET, sendo no primeiro horário, as vans já deixam os alunos no local. Após 45 

análise pelos conselheiros, a solicitação foi indeferida por unanimidade; 3) o prof. Emerson leu a 

solicitação do prof. Nestor com a justificativa. Após análise, a solicitação foi indeferida com quatro 

votos e duas abstenções dos Conselheiros Leonardo Gomes e Izaías Alves.  Item 3) informes: o 48 

prof. Emerson informou que será realizada uma reunião da comissão de horário com todos os 

professores para apresentar os trabalhos realizados pela comissão. Nada mais havendo a se tratar, 

o professor Emerson de Sousa Costa declarou a reunião encerrada às dez horas e nove minutos. 51 

Do que se tratou, para constar, foi lavrada a presente ata que após lida e aprovada, segue assinada 

pelos presentes e por mim, Elena Maria da Cunha, secretária ad hoc. Divinópolis, dezenove de 

novembro de 2019. 54 
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