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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO CAMPUS I1

Aos cinco dias do mês de outubro de 2016, reuniu-se a Congregação da Unidade de Belo2
Horizonte - Campus I, sob a presidência do Prof. Gilmer Jacinto Peres, Diretor do Campus I, na3
sala de reuniões dos Conselhos Superiores, às 14:00, para tratar da pauta do dia. Estiveram4
presentes os seguintes membros: a) Representantes dos Departamentos e Coordenações de5
Área: Sancha Lívia Resende (titular), representante da Coordenação de Artes; Ériks Tobias6
Vargas (titular), representante da Coordenação de Ciências; Daniel Braga Hubner (titular),7
representante do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas; Marcos Antônio Alves Medeiros8
(suplente), representante da Coordenação de Eletrônica e Biomédica; Eduardo Antônio de9
Barros Bueno (titular), representante da Coordenação de Eletrotécnica; Érico Anderson de10
Oliveira (titular), representante do Departamento de Geografia e História; Valéria Guimarães11
Moreira (titular), representante da Coordenação de Matemática. b) Representantes dos12
servidores técnico-administrativos: Nelson Nunes dos Santos Júnior (titular); Daniele13
Monteiro Moreira (titular); Bernardo Nogueira de Faria Corrêa Falcão (titular); Gustavo Silva14
Noronha (titular); Pedro Vítor Vieira de Godoy (titular). c) Representantes discentes: Rodrigo15
de França Cunha (titular), Tatiane Luiza Coutinho Cordeiro (suplente) . ITENS 1 e 2 - Verificada16
a existência do quórum, o Sr. Presidente da Congregação declarou oficialmente abertos os17
trabalhos da 16ª Reunião Ordinária da Congregação do Campus I e passaram a ser discutidas18
as questões da pauta. ITEM 3. ORDEM DO DIA - 3.1 APROVAÇÃO DA ATA DA 15ª REUNIÃO19
ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO CAMPUS I: Apenas 13 (treze) membros estavam20
presentes quando da deliberação deste ponto de pauta. O texto da ata foi aprovado por 1221
(doze) membros, sendo contabilizada 1 (uma) abstenção. ITEM 3.2 PROPOSTA DE22
CALENDÁRIO ESCOLAR 2017 - O Presidente da Congregação apresentou a proposta de23
calendário escolar 2017 ao membros da Congregação. De acordo com a proposta, o número de24
dias de recesso em julho foi aumentado, assim como a quantidade de sábados letivos. Houve25
discussão acerca da questão e alguns membros questionaram a legalidade do aumento do26
período de férias dos professores. Além disso, foi questionado o aumento expressivo dos27
sábados letivos quanto ao aspecto pedagógico, considerando que os alunos já têm uma carga28
horária semanal bastante alta. Ainda foi debatida a organização das atividades que são29
desenvolvidas no sábado letivo, que por vezes não atende ao interesse do alunado. Foi30
sugerida a alteração da data do início do 2º semestre letivo para o dia 31/07/2017 (segunda-31
feira), no calendário prevista para o dia 01/08/2017, o que levaria à diminuição de um sábado32
letivo. Entretanto, o membro Bernardo Nogueira de Faria Corrêa Falcão alertou que a33
mudança não seria possível, em razão da Resolução CEPE 14/16. Por consenso, entendeu-se34
pela necessidade de discutir a questão no Fórum de Coordenadores, além de se fazer consulta35
às Congregações das Unidades do interior, para verificar como são desenvolvidas as atividades36
no sábado letivo. Observou-se, também, que, ao contrário do aprovado, o dia 08/09/2017 não37
consta no calendário como recesso. 3.3 CRONOGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DOS CURSOS NA38
META - O Presidente da Congregação informou aos membros presentes acerca da dinâmica39
que será adotada para o transporte da comunidade acadêmica para 26ª Mostra Específica de40
Trabalhos e Aplicações (META), nos dias 17 a 23 de outubro, esclarecendo a necessidade do41
cadastro para a utilização dos ônibus do CEFET pelos interessados. 3.4 NORMATIZAÇÃO DA42
REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELOS ALUNOS E COMUNIDADE - Iniciou-se o43
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debate acerca da proposta, concluindo-se pela necessidade de se criar normativas para44
realização de eventos, de forma que não se burocratize demais, dificultando o uso do espaço45
do Campus I para tais atividades, ao mesmo tempo que se estabeleça contrapartidas em favor46
da Instituição. 3.5 NORMATIZAÇÃO E FORMULÁRIO CONTROLE: FALTA DA TURMA; FALTA DE47
PROFESSORES; REPOSIÇÃO DE AULA o Presidente da Congregação esclareceu acerca da48
necessidade de registro de situações que envolvam a ausência do docentes e discentes. Após49
disucussão, concluiu-se pela necessidade de instituir comissão para apresentação de proposta.50
3.6 OCUPAÇÃO DO CORREDOR DAS SALAS 204 A 211 - Neste item, foi discutida novamente a51
utilização dos corredores da Instituição e de medidas que possam minimizar os problemas52
relativos à segurança dos alunos, bem como amenizar os transtornos causados pelo excesso de53
barulho, que prejudica a qualidade das aulas e o trabalho dos setores administrativos. Não54
houve deliberação acerca do tema. 3.7 COMISSÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS - foi55
aprovada proposta de criação de comissão específica para trabalhar na elaboração de56
campanhas educativas. Inscreveram-se para participar desta comissão o representante dos57
servidores técnico-administrativos Pedro Vitor Vieira de Godoy e a representante da58
Coordenação de Artes Sancha Lívia Resende. 3.8 PROPOSTAS DE REFORMULAÇÃO DO59
REGIME DISCIPLINAR DISCENTE - foi aprovada proposta de criação de comissão específica60
para trabalhar na elaboração de minuta de projeto de alteração do regime disciplinar discente.61
Inscreveram-se para participar desta comissão os seguintes membros: Eriks Tobias Vargas,62
Gilmer Jacinto Peres, Rodrigo de França Cunha, Sancha Lívia Resende; foi indicada para63
participar desta comissão a servidora Eliane Helena Gonçalves Silva. 3.9 COMUNICAÇÕES DO64
PRESIDENTE E DOS MEMBROS - O Presidente da Congregação reforçou a necessidade do uso65
das salas de aula e demais instalações do Campus I mediante a devida reserva. Além disso,66
comunicou aos membros presentes acerca da transição na administração do restaurante,67
informando que foram tomadas as primeiras medidas para a organização das filas. Não68
havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a presente sessão, da qual eu, Eliane Helena69
Gonçalves Silva, na condição de Secretária, lavrei a presente ata, que segue por mim assinada70
e pelos demais membros presentes. Belo Horizonte, 05 de outubro de 2016.71

Gilmer Jacinto Peres72
Presidente da Congregação da Unidade de Belo Horizonte – Campus I73

Eliane Helena Gonçalves Silva74
Secretária da Congregação do Campus I75

Sancha Lívia Resende76
Representante titular da Coordenação de Artes77



Ata da 16ª Reunião Ordinária do Campus I - 05/10/2016

Ériks Tobias Vargas78
Representante titular da Coordenação de Ciências79

Daniel Braga Hubner80
Representante titular do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas81

Marcos Antônio Alves Medeiros82
Representante suplente do Departamento de Eletrônica e Biomédica83

Eduardo Antônio de Barros Bueno84
Representante titular da Coordenação de Eletrotécnica85

Érico Anderson de Oliveira86
Representante titular do Departamento de Geografia e História87

Valéria Guimarães Moreira88
Representante titular da Coordenação de Matemática89

Nelson Nunes dos Santos Junior90
Representante titular dos servidores técnico-administrativos91

Daniele Monteiro Moreira92
Representante titular dos servidores técnico-administrativos93



Ata da 16ª Reunião Ordinária do Campus I - 05/10/2016

Bernardo Nogueira de Faria Corrêa Falcão94
Representante titular dos servidores técnico-administrativos95

Gustavo Silva Noronha96
Representante titular dos servidores técnico-administrativos97

Pedro Vitor Vieira de Godoy98
Representante titular dos servidores técnico-administrativos99

Rodrigo de França Cunha100
Representante titular dos discentes101

Tatiane Luiza Coutinho Cordeiro102
Representante suplente dos discentes103


