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No vigésimo terceiro dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se às 16:30h no 
laboratório 3, para realização de reunião de colegiado, os professores, Rafael Castaneda, Jorge Soares, 
Carmem Asp, Renato Mauro, Laércio Brito, Diogo Mendonça, Otávio Schocair, Eduardo Ogasawara, 
Myrna Soares, Kele Belloze, Gustavo Guedes, Joel Santos, Fábio Júnior e o representante discente 
Matheus Soutto. A reunião iniciou com a eleição do Professor Rafael Castaneda Ribeiro como secretário 5 
da reunião. Em seguida a Prof. Carmem Asp apresentou o único item de pauta, informações sobre o 
processo de implantação do controle ponto eletrônico no CEFET. Iniciou apresentando a proposta de 
ponto debatida entre a Direção Geral e todos os coordenadores do Ensino Técnico, que envolve a 
presença dos professores no CEFET em 24 das 40 horas do mês. Explicou aos professores ainda que 
esta não é uma decisão final, e que ficou em aberto a possibilidade dos colegiados apresentarem 10 
contrapropostas, e que em uma reunião similar conduzida com os coordenadores do Ensino Médio, a 
direção não apresentou propostas pré-estabelecidas, mas solicitou diretamente aos professores 
apresentação de propostas. O Professor Jorge Soares explicou que na reunião conduzida com os 
coordenadores da Graduação a Direção também não apresentou propostas pré-estabelecidas, e abriu 
a possibilidade de os coordenadores manifestarem suas opiniões. Apresentou ainda a orientação oficial 15 
da ADCEFET, que é de os colegiados se manifestem inicialmente contra a instauração do ponto 
eletrônico e não apresentarem contrapropostas. Após discussões em torno do assunto pelos membros 
do colegiado, os professores decidiram colocar em votação se o colegiado adere ou não a orientação 
da ADCEFET. Com duas abstenções (do Prof. Diogo Mendonça e do representante discente Matheus), 
e dez votos a favor, o colegiado decidiu por aderir a orientação da ADCEFET, manifestando-se contra 20 
a implantação do ponto de eletrônico, não atendendo à solicitação de confecção de contrapropostas e 
notificando a ADCEFET da deliberação. Os professores Gustavo Guedes e Joel Santos não votaram 
por chegarem após o término da votação. Em seguida o colegiado instaurou uma comissão para 
elaborar um documento de posicionamento oficial do colegiado caso a instauração do ponto seja 
aplicada forçadamente, a ser discutido na próxima reunião de colegiado. A reunião foi encerrada às 25 
18:30. Nada mais tendo sido tratado, eu, Rafael Castaneda Ribeiro, lavrei a presente ata, em total de 
uma página, que vai por mim assinada abaixo. 


