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ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO CAMPUS I  1 

Aos oito dias do mês de agosto de 2018, reuniu-se a Congregação da Unidade de Belo Horizonte - 2 

Campus I, sob a presidência do servidor Thiago Guedes de Oliveira, Diretor Adjunto do Campus I, na sala 3 

dos Conselhos Superiores, às 14:00, para tratar da pauta do dia. Estiveram presentes os seguintes 4 

membros: a) Representantes dos Departamentos e Coordenações de Área: Carlos Augusto Ribeiro 5 

(titular), do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia; Luiz Alberto de Souza Ferreira Pinto (titular), do 6 

Departamento de Educação Física e Desporto; Maria Luisa Perdigão Diz Ramos (suplente), da 7 

Coordenação de Eletrotécnica; Ivan José de Santana (titular), do Departamento de Engenharia de 8 

Materiais; Mateus Justino da Silva (titular), do Departamento de Engenharia de Transportes; José 9 

Geraldo de Araújo Pereira (titular), do Departamento de Matemática. b) Representantes dos servidores 10 

técnico-administrativos: Nelson Nunes dos Santos Junior (titular); Daniele Monteiro Moreira (titular); 11 

Bernardo Nogueira de Faria Corrêa Falcão (titular); Pedro Vitor Vieira de Godoy (titular). c) 12 

Representantes discentes: Beatriz e Silva Saraiva (titular); Lucas Araújo Dutra Rodrigues (titular). ITENS 1 13 

e 2 - Verificada a existência do quórum, o Presidente em exercício da Congregação declarou oficialmente 14 

abertos os trabalhos da 34ª Reunião Ordinária da Congregação do Campus I e passaram a ser discutidas 15 

as questões da pauta. ITEM 3. EXPEDIENTE PRELIMINAR - 3.1 Aprovação da Ata da 33ª Reunião 16 

Ordinária:  O texto da ata foi aprovado sem alterações por 09 membros, sendo contabilizadas 03 17 

abstenções. ITEM 4. ORDEM DO DIA: Não houve pedidos de inclusão ou exclusão dos itens de pauta. O 18 

membro Bernardo Nogueira de Faria Corrêa Falcão sugeriu a inversão da ordem entre os tópicos 4.1 e 19 

4.2. A proposta foi aprovada por unanimidade (12 membros).  4.1. Ações da Comissão de Campanhas 20 

Educativas. Os membros Bernardo Nogueira de Faria Corrêa Falcão e Pedro Vitor Vieira de Godoy 21 

apresentaram o material elaborado para a realização de campanha educativa permanente e a sinalização 22 

adequada de determinados espaços do campus I, reforçando a proibição estabelecida em Lei para o 23 

consumo de cigarros em locais cobertos / fechados. Apresentaram também um questionário que será 24 

enviado à comunidade acadêmica, com o objetivo de realizar um diagnóstico da situação atual, subsidiar 25 

o planejamento de ações futuras e produzir indicadores sobre a eficácia das medidas implementadas. A 26 

Comissão recebeu sugestões para a produção de material indicando a inconveniência do uso dessas 27 

substâncias em áreas de grande circulação, espaços verdes e no complexo esportivo. Os cartazes 28 

elaborados até o momento foram aprovados por unanimidade (12 votos). Ficou estabelecido ainda que o 29 

questionário será encaminhado por e-mail a todos os membros da Congregação, para análise mais 30 

detalhada e sugestões. 4.2 Impactos da comunidade cefetiana na comunidade local. O Presidente em 31 

exercício retomou o debate iniciado na 33ª Reunião Ordinária, realizada em 04/07/2018, a respeito das 32 

confraternizações de alunos nas praças do entorno que impactam na rotina e segurança do campus I, 33 

com grande repercussão entre os moradores da região. Durante a discussão, os membros pontuaram 34 

que as ações isoladas para combater o consumo de bebidas alcóolicas pelos estudantes são pouco 35 

efetivas e que é preciso envolver toda a comunidade acadêmica para conhecer e atuar sobre as causas 36 

do problema. A discente Beatriz e Silva Saraiva disse não acreditar que os alunos da EPTNM sejam 37 

influenciados negativamente por estudantes da Graduação e Pós-Graduação, pois não haveria uma 38 

convivência próxima entre eles. Enumerou, entre outros fatores que contribuem para o consumo 39 

exagerado de bebidas alcoólicas, os conflitos pessoais próprios da idade, problemas familiares, a busca 40 

por aceitação pelo grupo e a ansiedade gerada pelo excesso de disciplinas, pela burocracia institucional e 41 

pelo autoritarismo de alguns docentes. A professora Maria Luisa Perdigão Diz Ramos apresentou as 42 

ações implementadas pela Coordenação do Curso Técnico em Eletrotécnica, em conjunto com a 43 
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Coordenação Pedagógica e a Assistência Estudantil. O discente Lucas Araújo Dutra Rodrigues sugeriu que 44 

a Instituição ofereça atividades de esporte, lazer, arte e cultura que contribuam para a melhoria da 45 

qualidade de vida dos estudantes e funcionem como uma alternativa às confraternizações externas. A 46 

realização de festivais de música e dança foi um exemplo apoiado pelo conjunto dos membros 47 

presentes. Face à perda do quórum mínimo regulamentar, o Presidente em exercício decidiu encerrar o 48 

debate. 4.3 Comunicações do Presidente e dos membros. Não houve comunicações por parte do 49 

Presidente em exercício e dos demais membros. Não havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a 50 

sessão, da qual eu, Thiago Guedes de Oliveira, Diretor Adjunto do Campus I, lavrei a presente ata, que 51 

segue assinada por mim e pelos demais membros presentes. Belo Horizonte, oito de agosto de 2018.                                            52 
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