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RELATÓRIO REUNIÃO 05/12/2016 – DIREÇÃO, CHEFES DE DEPARTAMENTOS, 

COORDENADORES DE CURSO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA.  

Presentes:  
Prof. José Geraldo Ribeiro Júnior – Diretor Adjunto 
Prof. Diego Ferreira Carneiro – Coordenador Acadêmico de Curso 
Prof. José Eduardo Salgueiro - Chefe de Departamento de Formação Geral 
Prof. Sandro Aloísio Matilde - Chefe do Departamento de Mecânica e Computação 
Prof. Marlon José Do Carmo - Chefe do Departamento de Eletroeletrônica 
Prof. Accacio Ferreira dos Santos Neto – Coordenador do Curso de Eletrotécnica 
Prof. Anderson Grandi Piers – Coordenador do Curso de Informática 
Prof. Carlos Wagner Moura e Silva – Coordenador de Mecânica 
Prof. Magno Ernany Barbosa – Coordenador de Eletromecânica 
Vera Márcia Minelli – Coordenação Pedagógica 
Raphael Franzoni Barbosa – Coordenação Pedagógica 
Simara Gonçalves dos Santos Andrade – Secretária da Reunião 
 
Ausente: 
Prof.ª Olga Moraes Toledo – Coord. do Curso Engenharia de Controle e Automação 
 

Pauta: 1) Informes: 1.1) Horário da recuperação; 1.2) Conselho de classe; 

1.3) Ocorrências AS. 2) Horário de 2017. 3) Plano bimestral. 4 Outros assuntos. 

 1) Informes:  

1.1) Horário da recuperação: Foi entregue aos coordenadores o horário do 

primeiro encontro da recuperação para análise. A proposta foi aceita e será divulgada 

pelos coordenadores e chefes de departamento.  

1.2) Conselho de classe: O departamento de Formação Geral solicitou a troca 

do conselho de classe final do dia 19/12 para o dia 16/12, no período da tarde. Apesar 

do dia 17/12 ser a data limite para a entrega das notas, todos os presentes foram a 

favor da troca. Ficou definido que o horário da recuperação será até às 11 horas do 

dia 16/12.   

1.3) Ocorrências AS: Foram registradas as seguintes ocorrências: Professores 

aplicando a própria prova, falha na figura da prova de história, falta de página em 

algumas provas de português da professora Virgínia e atraso do ônibus de 

Cataguases no turno noturno.  
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2) Horário de 2017: Os responsáveis por atualizar o horário devem comunicar 

via e-mail, antes de começar a trabalhar com o programa, para evitar conflitos na 

base. Tendo em vista a necessidade de contratação de professores para lecionarem 

no ano de 2017, o que interfere diretamente na confecção do horário, a diretoria vai 

agendar uma videoconferência com os representantes da DEPT, para discussão de 

novas vagas de professores.  

3) Plano bimestral: Em atendimento a solicitação de modificação no plano 

bimestral dos cursos técnicos, a Coordenação Pedagógica propôs um modelo com 

algumas alterações do modelo atual e ressaltou que não pode igualar ao modelo 

utilizado no curso de graduação.  Os presentes apresentaram algumas sugestões e ao 

final aceitaram a proposta, que será disponibilizada no site da Unidade. 

4) Outros assuntos: Diante dos problemas enfrentados para a realização das 

ASs, foram propostos novos procedimentos. O professor deverá entregar a prova para 

o coordenador. O coordenador passará a prova para a coordenação pedagógica. A CP 

analisa a prova, anexa a lista de presença da turma e devolve para o coordenador.  O 

professor pega a prova revisada na coordenação, faz as alterações se for o caso, 

realiza a impressão das provas, prepara o pacote de provas e o entrega para a 

coordenação do curso, lacrado. O coordenador será o responsável por repassar o 

pacote para a coordenação pedagógica armazenar. As datas serão definidas e 

divulgadas com antecedência. O coordenador será o responsável por gerar um 

relatório para o chefe de departamento notificar os professores que não cumprirem as 

datas estabelecidas.    

 

Sem mais a ser relatado, a reunião foi encerrada. 

Leopoldina, 05 de dezembro de 2016. 

Simara Gonçalves dos Santos Andrade. 


