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Ata da 6ª Reunião Ordinária da Congregação de Unidade do CEFET-MG – 1 

Nepomuceno, realizada em 14 de dezembro de 2017, na sala de reunião do 2 

prédio administrativo do CEFET-MG Unidade Nepomuceno, para tratar da 3 

seguinte pauta: 1. Setor de Estágio: demandas do professor Walisson Rosalvo 4 

Salvador Guimarães 2. Conselho de classe após recuperação. 3. Solicitação de 5 

licença parcial da Técnica administrativa Jaqueline Aparecida Nogueira. 4. 6 

Solicitação de afastamento parcial do Técnico Administrativo Alessandro Santos 7 

Vieira. 5. Institucionalização do grupo de Estudos da prof.ª Rosana Áurea Tonetti 8 

Massahud. 6. Solicitação de Remoção do professor Baltazar Jonas Ribeiro Morais. 9 

7. Solicitação de Remoção da professora Ariany Carolina de Oliveira. 8.Informes 10 

Gerais. A reunião foi iniciada às 16h:15min e contou com a presença dos 11 

seguintes membros: Presidente -  Prof. Reginaldo Barbosa Fernandes, Prof. Alex 12 

Alves Fogal, Prof. Gualberto Rabay Filho, Prof. Rodrigo de Sousa e Silva, a 13 

Técnica Administrativa Ludmila Eleonora Gomes Ramalho e os representantes 14 

discentes, Ana Paula Sales Esteves e Allan Vinícius Pereira Machado. O 15 

Presidente iniciou os trabalhos com a contagem do quorum e, em seguida sugeriu 16 

mais três itens a pauta que já havia sido enviada a todos os congregados via e-17 

mail. Todos os oito itens foram aprovados. 1º item da pauta : 1. Setor de Estágio: 18 

demandas do professor Walisson Rosalvo Salvador Guimarães. O prof. Alex 19 

expôs os reclamos do prof. Walisson em relação ao Setor de Estágio da Unidade, 20 

que foram argumentados por mim, Nahara Maria Assunção de Castro, servidora 21 

responsável pelo setor, da seguinte maneira: no primeiro semestre do ano de 22 

2017 foram repassadas aos coordenadores dos três cursos técnicos da unidade 23 

todas as mudanças na documentação e processo de estágio para que fossem 24 

replicadas aos demais professores. Na ocasião também foi informado que no 25 

próprio site da unidade está disponibilizado todos os formulários que os 26 

orientadores devem imprimir e entregar aos estagiários, não sendo esta uma 27 

função do setor. Durante todo processo de afastamento parcial para qualificação, 28 

a funcionária em questão deixou afixado nos prédios da unidade seu horário de 29 



trabalho e enviou por e-mail o número de seu whatsapp para sanar quaisquer 30 

possíveis dúvidas, além de sempre responder aos e-mails. No entanto, o professor 31 

queixoso não chegou a procurar a servidora em qualquer dia ou horário em que 32 

ela estava presente no Campus. A estagiária Nayane Mara Pereira foi realocada 33 

ao setor para recebimento de documentação e não para correção ou deliberação 34 

sobre quaisquer documentos. Isto posto, não havia qualquer obrigação por parte 35 

dela em resolver questões do setor. Por fim, cabe ressaltar, que todas as 36 

atividades referentes ao 7º Seminário de Conclusão dos Cursos Técnicos do 37 

Campus Nepomuceno foram devidamente cumpridas pelo setor sem nenhum 38 

prejuízo aos discentes e à instituição, mesmo tendo a servidora cumprido carga 39 

horária reduzida em todo período referente a organização do evento. Este item foi 40 

importante para também esclarecer que processos de estagiários de laboratórios 41 

devem ser abertos no setor de administração e são de responsabilidade do 42 

professor que irá supervisionar o aluno. Ao setor de estágio é compreendida 43 

apenas a função de receber uma via do plano de estágio, termo de compromisso 44 

do estagiário e lançá-los no sistema acadêmico. 2º item da pauta : Conselho de 45 

classe após recuperação. O prof.º Reginaldo leu para todos os presentes 46 

memorando do Departamento de Formação Geral endereçado a esta 47 

congregação cujo conteúdo referia-se a posição contrária deste departamento em 48 

realizar o  conselho pós recuperação. Os motivos foram todos explicitados pelo 49 

prof. Alex, representante do departamento, que também deixou claro que este 50 

item restringe-se apenas aos conselhos pós-recuperação. Logo após, o prof. 51 

Reginaldo fez algumas considerações sobre o funcionamento dos conselhos no 52 

CEFET-MG e explicou que em virtude de haver divergências no funcionamento 53 

deste entre os departamentos e coordenação pedagógica todos os conselhos 54 

deverão ser reformulados sobre as leis e regras institucionais, por isso, sugeriu 55 

que o item não entrasse em votação nesta reunião. Todos os congregados foram 56 

favoráveis a sugestão posta pelo presidente, por isso, este segundo item não foi 57 

votado pelos congregados presentes. A TAE Ludmila explanou que sente falta, 58 

dentro do Campus, de uma maior articulação de idéias. Ela argumentou que o 59 

conselho é imperfeito, mas o processo de recuperação também possui muitas 60 

falhas, por isso, todos os departamentos e setores responsáveis por ele deveriam 61 

ter maior comunicação. O prof.º Reginaldo informou que solicitará a aos chefes de 62 

departamento, coordenações de curso, coordenação pedagógica e política 63 

estudantil propostas com justificativas detalhadas sobre a formatação de todos os 64 

conselhos de classe do campus Nepomuceno. Estas propostas deverão ser 65 



encaminhadas a esta congregação de unidade para avaliação, definição de uma 66 

proposta final e, por fim, votação e aprovação.  Aproveitando o item em debate, o 67 

discente Allan cobrou a regulamentação sobre lançamento das notas da 68 

graduação. O prof. Reginaldo expôs que medidas já estão sendo tomadas e que a 69 

presença do TAE Luciano dos Reis Fabi como representante técnico 70 

administrativo no CGRAD será muito relevante para regulamentações como esta. 71 

3º item da pauta : Solicitação de licença parcial da Técnica administrativa 72 

Jaqueline Aparecida Nogueira. O prof.º Reginaldo expôs brevemente o pedido de 73 

afastamento parcial para cursar doutorado na Universidade Federal de Minas 74 

Gerais da TAE Jaqueline. Foi solicitado por ela as quintas e sextas feiras de 75 

licença para  deslocar-se a Belo Horizonte, comparecer as aulas e realizar outras 76 

atividades referentes ao curso. Todos os congregados foram favoráveis ao 77 

afastamento solicitado pela TAE nos termos solicitados no processo de nº 78 

23062.0001677/2018-73 aberto por ela. 4º item da pauta : 4. Solicitação de 79 

afastamento parcial do Técnico Administrativo Alessandro Santos Vieira. Assim 80 

como o item anterior, o prof. Reginaldo também expôs a todos os congregados o 81 

pedido de afastamento para doutorado do TAE Alessandro salientando que o 82 

Departamento de Elétrica, onde o TAE está lotado mostrou-se favorável ao 83 

afastamento no processo de nº 23062.0009345/2017-10 aberto pelo TAE. O 84 

pedido foi posto em votação e aprovado por todos os congregados presentes. 5º 85 

item da pauta.  5. Institucionalização do grupo de Estudos da prof.ª Rosana Áurea 86 

Tonetti Massahud. O prof. Reginaldo expôs a todos os presentes o memorando 87 

enviado pela prof.º Rosana e seus alunos a esta congregação solicitando a 88 

institucionalização do grupo de estudos em modelagem matemática 89 

computacional. Após breve discussão sobre a importância destas iniciativas para o 90 

campus, todos os congregados votaram a favor da institucionalização do grupo. 6º 91 

item da pauta.  6. Solicitação de Remoção do professor Baltazar Jonas Ribeiro 92 

Morais. O prof. Reginaldo leu o pedido de remoção do prof. Baltazar para o 93 

Campus do CEFET-MG Leopoldina, apensado ao processo de nº  94 

23062.0009344/2017-10, para todos os congregados presentes. Informou que 95 

dele consta ata do departamento de formação geral deliberando a favor da 96 

transferência do prof. Baltazar com a ressalva de que outro docente de sua área 97 

de atuação ocupe seu lugar ou o Campus Leopoldina disponibilize código de vaga 98 

para que outro docente possa ser selecionado por meio de concurso público ou 99 

até mesmo redistribuição no Campus Nepomuceno. 7º item da pauta.  7. 100 

Solicitação de Remoção da professora Ariany Carolina de Oliveira. O prof. 101 



Reginaldo leu para todos os presentes o pedido da prof.ª Ariany, apensado ao 102 

processo de nº 23062.0009341/2017-78 e também informou que o departamento 103 

de Elétrica, no qual a professora está lotado mostrou-se favorável a sua remoção 104 

para o Campus do CEFET-MG Divinópolis, mas impondo a mesma ressalva feita 105 

ao pedido do prof. Baltazar: outro docente de sua área de atuação deverá ocupar 106 

seu lugar no CEFET-MG Campus Nepomuceno ou o Campus Divinópolis deverá 107 

disponibilizar código de vaga para que outro docente possa ser selecionado por 108 

meio de concurso público ou até mesmo redistribuição para o Campus 109 

Nepomuceno. 8º item da pauta.  8. Informes Gerais. O prof. Reginaldo informou 110 

que: 1) no dia 15 de dezembro haverá uma sessão de entrega simbólica, pela 111 

prefeitura, da chave do antigo terreno do almoxarifado, adquirido pelo CEFET-MG. 112 

Na ocasião receberá a chave das mãos da prefeita Iza Menezes, o TAE Júlio 113 

César de Paiva, Prefeito do Campus do CEFET-MG Nepomuceno. 2) Foram feitos 114 

pedidos de renovação de contrato de todos os atuais professores substitutos no 115 

Campus Nepomuceno, no entanto, por determinações legais, alguns não puderam 116 

ser renovados. 3) O Ensino a Distância no CEFET-MG foi institucionalizado e 117 

novas turmas já iniciaram as atividades dos três cursos disponíveis neste mês de 118 

dezembro. A prof.ª Juliana Vilela Lourençoni Botega foi selecionada para atuar 119 

como  coordenadora do pólo Nepomuceno. 4) Neste mês de dezembro o CEFET-120 

MG Campus Nepomuceno recebeu a visita da empresa Magneti Marelli, a COFAP 121 

de Lavras. 5) O 7º SECLEPT - Seminário de Conclusão dos Cursos Técnicos do 122 

CEFET-MG será realizado nos dias 19 e 20 de dezembro com a participação de 123 

62 discentes. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17h:55min e 124 

lavrada por mim, Nahara Maria Assunção de Castro, a presente ata, que segue 125 

assinada por todos os presentes. 126 

 127 

Prof. Reginaldo Barbosa Fernandes – Presidente 128 

 129 

Prof. Alex Alves Fogal - Representante Dept. Formação Geral (Titular) 130 

 131 

Prof. Rodrigo de Sousa e Silva – Representante do Dept. de Elétrica (Titular) 132 

 133 

Prof. Gualberto Rabay Filho - Representante do Dept de Mecânica e Computação (Suplente) 134 

 135 

Ludmila Eleonora Gomes Ramalho – Representante dos TAEs - (Titular) 136 

 137 

Allan Vinícius Pereira Machado - Representante discente (Titular) 138 

 139 

Ana Paula Sales Esteves - Representante discente (Suplente). 140 


