
Ata da 18ª Reunião Ordinária do Campus I - 07/12/2016

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO CAMPUS I1

Aos sete dias do mês de dezembro de 2016, reuniu-se a Congregação da Unidade de Belo Horizonte -2
Campus I, sob a presidência do Prof. Gilmer Jacinto Peres, Diretor do Campus I, na sala 313 do Prédio3
Escolar, às 09:00, para tratar da pauta do dia. Estiveram presentes os seguintes membros: a)4
Representantes dos Departamentos e Coordenações de Área: Sancha Lívia Resende (titular), da5
Coordenação de Educação Artística; Gilberto Cifuentes Dias Araújo (titular), do Departamento de6
Ciência e Tecnologia Ambiental; Ériks Tobias Vargas (titular), da Coordenação de Ciências; Daniel7
Braga Hubner (titular), do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas; Roseane de Aguiar Lisboa8
Narciso (suplente), do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia; Luiz Alberto de Souza Ferreira9
Pinto (titular), do Departamento de Educação Física e Desporto; David Mattos de Andrade Ávila10
(titular), do Departamento de Eletrônica e Biomédica; Maria Luisa Perdigão Diz Ramos (suplente), da11
Coordenação de Eletrotécnica. b) Representantes dos servidores técnico-administrativos: Nelson12
Nunes dos Santos Júnior (titular); Daniele Monteiro Moreira (titular); Bernardo Nogueira de Faria13
Corrêa Falcão (titular); Gustavo Silva Noronha (titular). c) Representantes discentes: Domingos14
Antônio Zatti Pinto da Silva (titular); Emmanuella Virgínia Peixoto Rocha Santos (suplente). ITENS 1 e15
2 - Verificada a existência do quórum, o Presidente da Congregação declarou oficialmente abertos os16
trabalhos da 18ª Reunião Ordinária da Congregação do Campus I e passaram a ser discutidas as17
questões da pauta. ITEM 3. EXPEDIENTE PRELIMINAR - 3.1 Aprovação da Ata da 17ª Reunião18
Ordinária da Congregação do Campus I: Apenas 13 (treze) membros estavam presentes quando da19
deliberação deste ponto de pauta. O texto da ata foi aprovado por 09 (nove) membros, sendo20
contabilizados 1 (um) voto contrário e 03 (três) abstenções. ITEM 4. ORDEM DO DIA - 4.1 Calendário21
de Reuniões Ordinárias 01/2017 - O tema foi incluído na pauta do dia, mas os membros presentes22
optaram por não deliberar sobre uma proposta de agenda das reuniões ordinárias no primeiro23
semestre de 2017, enquanto perdurar a indefinição sobre o calendário escolar. 4.2 Informes sobre as24
greves, ocupação do Campus e paralisação das aulas - O Presidente contextualizou a todos os25
presentes o cenário de conflitos entre alunos, professores e técnicos administrativos, em virtude da26
ocupação do Campus. Informou que o Conselho Tutelar foi acionado para intermediar as relações27
entre as partes, mas respondeu apenas que nenhuma medida deveria ser tomada contra a ocupação28
e que os alunos deveriam ser apoiados / orientados. Uma intervenção daquela Instituição só29
aconteceria em casos extremos, como na ocorrência de abusos ou agressões aos menores. 4.330
Informes e relatos das comissões - 4.3.1 - Regime Disciplinar Discente: A comissão responsável pela31
elaboração da proposta de atualização do Regime Disciplinar Discente apresentou minuta do texto32
em discussão e ouviu sugestões sobre o uso de celular em sala de aula e a permanência dos alunos33
nos corredores durante os intervalos. 4.3.2 - Pedidos de Remoção: Após entendimento entre os34
membros, a comissão responsável pela elaboração de critérios para avaliação de pedidos de35
remoção passou a ser presidida pelo técnico-administrativo Nelson Nunes dos Santos Júnior e não36
mais pelo professor Ériks Tobias Vargas. 4.4 Normatização do uso do uniforme e campanha de37
doação - O Presidente destacou a necessidade de normatizar o uso de uniforme nas dependências38
do Campus I, estabelecendo-se prazos e punições. Discutiram-se vários aspectos legais sobre o39
assunto. Discorreu-se ainda sobre a viabilidade de um processo para atualização dos modelos40
utilizados, bem como sobre a importância da realização de campanhas de doação, para que os41
formandos possam ajudar aos alunos que não têm condições de adquirir os uniformes. Entretanto,42
por falta de quórum, não houve qualquer deliberação sobre esse ponto de pauta. 4.5 Comunicações43
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do Presidente e dos membros - O Presidente comunicou aos presentes o andamento do processo de44
aquisição dos rádios comunicadores e da televisão para monitoramento das câmeras de segurança,45
pela Diretoria de Unidade. O aluno Domingos Antônio Zatti Pinto da Silva solicitou uma consulta46
formal à Procuradoria do CEFET-MG, a respeito da natureza jurídica dos membros discentes no47
exercício do mandato, para aclaração de suas prerrogativas, direitos, sujeições e regime disciplinar.48
Também sugeriu que sejam disponibilizadas à comunidade informações sobre o andamento da obra49
que visa à recuperação do piso do estacionamento e à implementação de melhorias para a50
mobilidade de pessoas com dificuldade de locomoção. Não havendo mais nada a ser tratado e51
considerando a falta de quórum mínimo, foi encerrada a sessão, da qual eu, Terezinha Nair de52
Oliveira, Coordenadora de Administração do Campus I, lavrei a presente ata, que segue assinada por53
mim e pelos demais membros presentes. Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2016.54

Gilmer Jacinto Peres55
Presidente da Congregação da Unidade de Belo Horizonte – Campus I56

Terezinha Nair de Oliveira57
Coordenadora de Administração do Campus I58

Sancha Lívia Resende59
Representante titular da Coordenação de Educação Artística60

Gilberto Cifuentes Dias Araújo61
Representante titular do Departamento de Ciência e Tecnologia Ambiental62

Ériks Tobias Vargas63
Representante titular da Coordenação de Ciências64
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Daniel Braga Hubner65
Representante titular do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas66

Roseane de Aguiar Lisboa Narciso67
Representante suplente do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia68

Luiz Alberto de Souza Ferreira Pinto69
Representante titular do Departamento de Educação Física e Desporto70

David Mattos de Andrade Ávila71
Representante titular do Departamento de Eletrônica e Biomédica72

Maria Luisa Perdigão Diz Ramos73
Representante suplente da Coordenação de Eletrotécnica74

Nelson Nunes dos Santos Junior75
Representante titular dos servidores técnico-administrativos76

Daniele Monteiro Moreira77
Representante titular dos servidores técnico-administrativos78

Bernardo Nogueira de Faria Corrêa Falcão79
Representante titular dos servidores técnico-administrativos80
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Gustavo Silva Noronha81
Representante titular dos servidores técnico-administrativos82

Domingos Antônio Zatti Pinto da Silva83
Representante titular dos discentes84

Emmanuella Virgínia Peixoto Rocha Santos85
Representante suplente dos discentes86


