
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

UNIDADE LEOPOLDINA 

 

RELATÓRIO REUNIÃO 16/11/2016 – Coordenador Acadêmico de Curso  

Presentes:  

Prof. José Geraldo Ribeiro Júnior - Diretor Adjunto da Unidade Leopoldina 

Prof. Diego Ferreira Carneiro – Coordenador Acadêmico de Curso 

Prof. Carlos Wagner Moura e Silva – Coordenador do curso de Mecânica  

Prof. Anderson Grandi Pires – Coordenador do curso de Informática 

Vera Márcia Minelli – Coordenação Pedagógica 

Raphael Franzoni Barbosa - Coordenação Pedagógica  

Eduardo Rocha Benini - Coordenação de Política Estudantil 

 

Pauta:  

1 ) Fechamento do 3º bimestre. 2) Recuperação paralela. 

Tendo em vista a falta do representante do departamento de Formação Geral e dos 

coordenadores dos cursos de Eletrotécnica e Eletromecânica, que possuíam os dados do pré-

conselho das áreas, não foi possível fazer o levantamento da situação das turmas.  

Os membros presentes aproveitaram o encontro para fazer um levantamento de algumas 

situações institucionais e definiram ações pontuais, descritas a seguir: 

- Verificar reposição de química, visto que a professora Andrea se afastou por três 

semanas e as aulas não foram repostas; 

- Definir o conselho de classe do 4º bimestre, que será no dia 06/12, e o horário do 1º 

encontro com os alunos para definir os horários da recuperação, que também será em 06/12; 

- Verificar/estudar a situação das turmas 2016/2017, quanto a repetência e tamanho das 

turmas; 

- Definir ações de acompanhamento dos alunos, a partir da 1º avaliação diagnóstica; 

- Definir, em conjunto com a Coordenação Pedagógica, a Semana Pedagógica e criar 

encontros bimestrais entre os professores; 

- O coordenador de mecânica expôs a necessidade de estender a semana de recuperação 

do curso de mecânica noturno até o dia 23/12, para concluir a reposição das aulas que eram do 

professor Ricardo Moraes. A Coordenação Acadêmica de cursos vai estudar a questão, uma vez 

que não é possível fazer a recuperação no período normal com a reposição que está 

acontecendo; 

- Verificar a vinda dos ônibus na semana de recuperação, e negociar com a empresa a 

vinda de um ônibus à noite na semana do dia 19 a 23 de dezembro. 

   

Sem mais a ser relatado, a reunião foi encerrada. 

Leopoldina, 16 de novembro de 2016. 

 Simara Gonçalves dos Santos 


