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ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO CAMPUS I1

Aos sete dias do mês de junho de 2017, reuniu-se a Congregação da Unidade de Belo Horizonte - Campus2
I, sob a presidência do Prof. Gilmer Jacinto Peres, Diretor do Campus I, na sala dos Conselhos Superiores,3
às 14:00, para tratar da pauta do dia. Estiveram presentes os seguintes membros: a) Representantes dos4
Departamentos e Coordenações de Área: Sancha Lívia Resende (titular), da Coordenação de Educação5
Artística; Gilberto Cifuentes Dias Araújo (titular), do Departamento de Ciência e Tecnologia Ambiental;6
Ériks Tobias Vargas (titular), da Coordenação de Ciências; Daniel Braga Hubner (titular), do7
Departamento de Ciências Sociais Aplicadas; Carlos Augusto Ribeiro (titular), do Departamento de8
Ciências Sociais e Filosofia; David Mattos de Andrade Ávila (titular), do Departamento de Eletrônica e9
Biomédica; Maria Luisa Perdigão Diz Ramos (suplente), da Coordenação de Eletrotécnica; Érico Anderson10
de Oliveira (titular) e Hélcio Queiroz Braga (suplente), do Departamento de Geografia e História; José11
Geraldo de Araújo Pereira (titular), da Coordenação de Matemática. b) Representantes dos servidores12
técnico-administrativos: Nelson Nunes dos Santos Junior (titular); Daniele Monteiro Moreira (titular);13
Bernardo Nogueira de Faria Corrêa Falcão (titular). c) Representantes discentes: Domingos Antônio Zatti14
Pinto da Silva (titular); Rodrigo de França Cunha (titular). Foi também registrada a presença do Diretor15
Adjunto do Campus I, Thiago Guedes de Oliveira. Os membros Marcelo Marques da Fonseca (titular) e16
Carlos Henrique Calegario Zacchi (suplente) justificaram suas ausências. ITENS 1 e 2 - Verificada a17
existência do quórum, o Presidente da Congregação declarou oficialmente abertos os trabalhos da 22ª18
Reunião Ordinária da Congregação do Campus I e passaram a ser discutidas as questões da pauta. ITEM19
3. EXPEDIENTE PRELIMINAR - 3.1 Aprovação da Ata da 20ª Reunião Ordinária da Congregação do20
Campus I: O texto da ata foi aprovado por 11 membros, sendo contabilizadas 3 abstenções. ITEM 4.21
ORDEM DO DIA: Os membros deliberaram pela inclusão de um item e pelo reordenamento da pauta22
proposta pela Convocação nº 04/17, de 31/05/2017. Foram contabilizados 15 votos favoráveis à23
alteração. 4.1. Calendário de reuniões - 2º semestre de 2017. Após breve análise, a proposta de24
calendário apresentada pelo Presidente foi aprovada por 13 membros, sendo contabilizadas 225
abstenções. Ficou estabelecido que as reuniões do 2º semestre de 2017 acontecerão nas seguintes datas:26
05/07, 02/08, 06/09, 04/10, 01/11 e 06/12. 4.2. Eleição para representantes discentes na Congregação.27
Tendo em vista o término do mandato dos representantes discentes na Congregação e considerando os28
termos da Resolução CD-008/17, de 10/05/2017, que, entre outros pontos, alterou o Regulamento Geral29
dos Órgãos Colegiados em relação ao processo de definição das representações estudantis, o Presidente30
sugeriu que fossem adotados os mesmos encaminhamentos deliberados pelo Conselho de Ensino,31
Pesquisa e Extensão, em sua 140ª reunião, realizada em 21/03/2017, em função da ausência32
momentânea de critérios para reconhecimento e credenciamento das entidades representativas dos33
estudantes. Ele propôs que as três vagas, com os respectivos suplentes, sejam preenchidas por indicação34
do Grêmio Estudantil Arnaldo Cardoso Rocha, do Diretório Central dos Estudantes e da Diretoria de35
Pesquisa e Pós-Graduação que, em virtude da ausência de uma Associação de Pós-Graduandos, seria36
encarregada da consulta direta aos discentes daquele nível de ensino. O membro Bernardo Nogueira de37
Faria Corrêa Falcão sugeriu que fosse formalizado um questionamento ao Conselho Diretor acerca da38
viabilidade do acolhimento da indicação por entidades de representação ainda não oficialmente39
reconhecidas. A proposta do Presidente foi acolhida por 10 votos, contra 3 favoráveis à consulta ao40
Conselho Diretor e 2 abstenções. Recomendou-se, então, que as referidas agremiações discentes sejam41
estimuladas a escolher seus representantes por meio de processos democráticos, abrangentes e42
amplamente divulgados. Caso os nomes não sejam encaminhados à Diretoria de Unidade até a próxima43
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reunião ordinária, os membros discutirão os encaminhamentos a serem seguidos. Por fim, o membro44
Domingos Antônio Zatti Pinto da Silva externou seu descontentamento, inconformismo e perplexidade45
com a mudança no Regulamento Geral dos Órgãos Colegiados, a qual classificou como “flagrante46
retrocesso democrático”. 4.3. Guarda-corpo próximo à Coordenação de Ciências. O ponto de pauta foi47
incluído a pedido do membro Gilberto Cifuentes Dias Araújo. Ele expressou sua preocupação com a48
segurança de alunos que assistem às partidas de futebol realizadas no campo society e na quadra49
poliesportiva debruçados na mureta de proteção. Ele sugeriu que a Diretoria de Unidade cobre medidas50
urgentes por parte dos setores competentes. A afixação de jardineiras com plantas pode ser uma ação51
imediata, até que se estabeleça uma solução definitiva para o problema. A proposta foi aprovada por52
unanimidade, sendo contabilizados 15 votos favoráveis. 4.4 Chamada interna para Grupos de Atividades53
Extracurriculares. Após breve discussão, a Minuta de Chamada Interna para criação e/ou formalização54
dos Grupo de Atividades Extracuriculares (GAE) foi aprovada com pequenos ajustes na redação proposta55
pelo Presidente. Reforçou-se que os servidores responsáveis devem acompanhar presencialmente as56
ações desenvolvidas por cada GAE. Além disso, faltas não poderão ser abonadas e atividades avaliativas57
perdidas não serão repostas quando da realização de encontros em horário de aula. Foram58
contabilizados 13 votos favoráveis e 2 abstenções. 4.5. Comissão para prevenção ao uso de drogas. A59
Congregação aprovou por unanimidade (15 votos) a criação de uma Comissão ligada à Diretoria de60
Unidade e composta por servidores com formação ou experiência em questões relacionadas ao uso e à61
dependência de drogas, que ficará responsável pelo planejamento e execução de ações preventivas. 4.6.62
Informes das Subcomissões. Representantes da subcomissão encarregada da elaboração de critérios63
para aplicação de recursos orçamentários relataram que o grupo nunca chegou a se reunir. A64
subcomissão encarregada da elaboração de campanhas educativas no âmbito do Campus I também65
apresentou os problemas enfrentados desde que a sua presidente desligou-se da Diretoria de Unidade66
para assumir outra função na Secretaria dos Conselhos Superiores. Já a subcomissão responsável pela67
fixação de critérios para avaliação de pedidos de remoção informou que avançou nas discussões e deve68
apresentar proposta na próxima reunião. 4.7. Comunicações do Presidente e dos membros. O69
Presidente comunicou que o processo para instalação de catracas na portaria da Avenida Amazonas está70
adiantado e que o pregão para escolha do fornecedor deve ser realizado em breve. As obras para71
impermeabilização da laje das salas do segundo andar do prédio escolar também estão em andamento e72
devem ser concluídas nos próximos dias. Foram apresentados, ainda, informes repassados pela73
Coordenação Geral de Atividades Culturais, acerca da construção de uma política institucional para essa74
área e sobre a demanda pela indicação de um Coordenador Local de Arte e Cultura, bem como de um75
Coordenador Local de Extensão. 4.8. Proposta de redação para atualização do Regime Disciplinar76
Discente. O Presidente apresentou carta aberta assinada por representantes dos servidores técnico-77
administrativos na Congregação, além de outros membros e docentes ligados ao DCSF e ao DELTEC,78
contestando as discussões que nortearam a elaboração da minuta de proposta para atualização do79
Regime Disciplinar Discente. Após extenso debate, deliberou-se, por 8 votos, pela análise pormenorizada80
do documento apresentado pela subcomissão. Foram contabilizados ainda 5 votos em favor da81
aprovação / rejeição do texto em bloco e 1 abstenção. Ficou acertado que a próxima reunião será82
dedicada exclusivamente ao tema. Não havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a sessão, da qual83
eu, Marcos Fradique Mourão, Secretário da Diretoria do Campus I, lavrei a presente ata, que segue84
assinada por mim e pelos demais membros presentes. Belo Horizonte, sete de junho de 2017.85
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