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Ata da 5a reunião de Colegiado realizada em 21 de julho de 2016 

No vigésimo primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se às 16:30h, no 
laboratório 3, para realização de reunião ordinária de Colegiado os professores Carmen Asp, Gustavo 
Guedes, Myrna Amorim, Rafael Castaneda, Luís Carlos Amaral, Joel Santos, Fábio Júnior, Eduardo 
Bezerra, João Quadros e Eduardo Ogasawara. Os representantes discentes Lawrence Fernandes e 
Renan Carvalho estiveram presentes. Os professores Jorge Soares e Diogo Mendonça justificaram 
suas faltas em comunicado escrito. A reunião iniciou com votação e aprovação unânime da ata da úl-
tima reunião, e votação e aprovação unânime das deliberações do NDE. Em seguida, os membros do 
NAPNE: Carlos Dutra, Márcia Christina e Simone Regina, apresentaram para os membros do colegia-
do a proposta do NAPNE e seus objetivos, no apoio a pessoas com necessidades especiais dentro do 
CEFET, através de vídeos e palestra com detalhes específicos sobre o aluno Diogo, que possui ne-
cessidades especiais e ingressou neste período no curso de Bacharelado em Sistemas para Internet. 
Dentro das dúvidas e perguntas abertas dentro da palestra, a professora Carmem Asp trouxe a ques-
tão de alunos com dificuldades psicológicas ou com dependências de substâncias entorpecentes, a 
dúvida foi esclarecida pela orientação de que estes alunos sejam encaminhados exclusivamente aos 
setores de serviço social dentro do CEFET. No caso do aluno Diogo, que não possui condições de se 
alimentar ou de utilizar o banheiro por conta própria, os membros do colegiado levantaram a proble-
mática de que o CEFET ainda não oferece cuidador capaz de atender a estas condições especiais 
durante o período da noite, e de que os professores não tem condição de recebê-lo nos cursos da noi-
te sem este suporte. Como o CEFET ainda não oferece este cuidador, e o processo de contratação do 
mesmo está demorando, os membros do colegiado decidiram redigir um memorando atestando sua 
incapacidade em atender o aluno no período da noite, solicitando uma solução emergencial para o 
problema a fim de assegurar a possibilidade de que o aluno curse as disciplinas adequadamente. O 
colegiado também se manifestou favorável a abertura de espaço para o NAPNE atuar junto aos alu-
nos, com campanhas de conscientização sobre as questões relacionadas a pessoas com necessida-
des especiais e divulgação do NAPNE.Em seguida, o professor Gustavo apresentou o problema de 
alunos repetentes que não conseguem mais ingressar em vagas de disciplinas de primeiro período 
por falta de vagas, e por regras de preterimento dentro do sistema automático de matriculas. A profes-
sora Myrna levantou o caso de alunos que se inscrevem repetidamente a cada semestre na mesma 
turma, e não frequentam as aulas. Os professores decidiram por marcar uma reunião extraordinária a 
fim de estabelecer um mecanismo que permita atender a todos os alunos.Em seguida, o professor 
Gustavo apresentou o problema de alunos que requerem condições especiais de horários e flexibiliza-
ções por não poderem se enquadrar à grade de horários. Os membros do colegiado decidiram por 
atender apenas os pedidos de alunos que estão em dia dentro de sua grade curricular, sem reprova-
ções, ou que sejam prováveis formandos. Os professores decidiram por atender o caso da aluna Lua-
na, que irá cursar uma disciplina especial sem onerar mais professores. Em seguida, o professor Gus-
tavo anunciou que o mecanismo de avaliação de professores já está operacional. Ele se comprometeu 
a enviar para todos os professores o questionário que está sendo utilizado com todas as perguntas. 
Em seguida, o professor Glauco apresentou proposta para vincular o CEFET ao instituto Ginga, atra-
vés de inciativa do colegiado do curso, aprovada por unanimidade. Nos assuntos gerais, o professor 
Fábio sugeriu debater na próxima reunião a possibilidade de descer uma das salas de aula para o 
primeiro andar, e subir um dos laboratórios, a fim de melhorar a acessibilidade do pavilhão de informá-
tica.  

Nada mais tendo sido tratado, eu, Gustavo Paiva Guedes, lavrei a presente ata, em total de duas pá-
ginas, que vai por mim assinada abaixo.


