Diretor-adjunto de Pesquisa e Pós-Graduação
analisa os avanços do Programa de
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O Prof. Jerônimo Coura Sobrinho anuncia
as novidades que vêm por aí, como a
oferta de cursos nas unidades do interior
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De malas prontas para ganhar o mundo
Voltado para alunos e servidores, o programa de mobilidade externa do CEFET-MG oferece
vagas em universidades da Alemanha, França, Hungria, Portugal, Argentina, Itália, entre outros países.
Saiba como participar e confira as dicas de quem já viveu essa experiência. Páginas 4 e 5
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Plano de Metas vai definir
a recomposição do quadro
de professores efetivos
Plano de Metas, que vai ser elaborado por comissão
composta por representantes do CEFET-MG e do Ministério
da Educação, é o primeiro passo para a recomposição
do quadro de professores efetivos da instituição. Decisão
afasta a demissão imediata de professores substitutos.
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Integrantes da “Operação França 2”, que participaram de um intercâmbio tecnológico e cultural
na França, ao lado dos professores do Lycée Martin Nadaud, da cidade de Saint Pierre des Corps
JEFFERSON VELOSO

Alunos, professores e técnicos-administrativos realizaram
uma série de manifestações em defesa da instituição,
entre elas o abraço simbólico ao Campus I, em Belo Horizonte

Internacionalização como aliada
da qualidade do ensino
Em artigo, a secretária de assuntos internacionais do
CEFET-MG, Eliane Florentino, fala sobre os efeitos
positivos do estímulo à cultura da internacionalização
junto ao corpo acadêmico da instituição
página 2

Desplagiador: ferramenta virtual identifica
plágios em trabalhos acadêmicos

A 69° Reunião do Fórum dos Coordenadores de Cursos de Graduação
do CEFET-MG, realizada por meio de videoconferência

Quebrando as barreiras da distância
Videoconferências inauguram um novo formato de reuniões e tornam mais
ágeis as análises e aprovação de documentos, mesmo em temas complexos
página 3
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Unidade de Curvelo discute a implantação
de um Centro de Excelência Ferroviária
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professores efetivos

Plano de Metas vai definir a recomposição do quadro
Decisão do MEC traz tranquilidade a alunos e professores para o fechamento do semestre dentro
da normalidade; mas a solução definitiva só virá com a contratação de novos docentes
CLÁUDIA MURTA

Clésio Teixeira

O Ministério da Educação
(MEC) assegurou que não ocorrerão demissões dos professores
substitutos nos próximos dias,
em atendimento às determinações
do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG),
mas o quadro deverá se ajustar
gradativamente ao nível de 20%
do corpo docente permanente, na
medida em que os contratos vencerem. A medida foi acertada
com o MEC, no dia 27 de abril,
em Brasília, e traz mais segurança a alunos e professores de que
não haverá comprometimento
do andamento normal do semestre.
No entanto, uma solução definitiva para o problema da recomposição do quadro de professores efetivos do CEFET-MG
virá da elaboração de um Plano de
Metas específico, a exemplo do já
acordado com os institutos e universidades federais, e que deverá
balizar o ajuste a ser feito no
quantitativo de substitutos. O
Plano de Metas será estabelecido
por uma comissão com representantes do CEFET-MG, da Secretaria de Educação Profissional
e Tecnológica (SETEC) e da Secretaria de Educação Superior (SESu).
O entendimento com o MEC
ocorreu em reunião que contou
com a presença do diretor-geral
do CEFET-MG, Prof. Flávio dos
Santos - acompanhado pelos representantes do Conselho Diretor,
Prof. Magno Meirelles Ribeiro e

Profª. Ana Lúcia Barbosa Faria, do
Sindcefet /Andes-SN, Prof. Antônio Libério de Borba - do Secretário da SETEC, Eliezer Moreira Pacheco, e do Secretário da SESu,
Luiz Cláudio Costa.
Professor Equivalente
Na reunião, foram apresentados ao MEC detalhes da grave situação atual pela qual passa a instituição e os possíveis desdobramentos, com implicações na oferta dos cursos regularmente aprovados pelos seus órgãos colegiados e na continuidade das atividades acadêmicas. Os secretários da SETEC e da SESu manifestaram a firme disposição de, em
conjunto, buscarem soluções para
sanar as dificuldades pelas quais
passa o CEFET-MG.
O Plano de Metas, segundo o
Prof. Flávio dos Santos, “deverá
resultar na implantação do Banco de Professores Equivalentes,
que é a solução mais definitiva
para as questões de recomposição
do quadro de pessoal, uma vez
que implica na abertura automática de concursos públicos
nos casos de desligamentos, aposentadorias, exonerações, dentre
outros”.
O diretor-geral conclama a
comunidade a acompanhar com
serenidade os desdobramentos
desse processo, recomendando às
entidades de representação de servidores que permaneçam atentas
na defesa dos interesses de seus
representados.

Alunos e servidores estiveram envolvidos nos debates e nas manifestações contra a demissão dos
professores substitutos e pela imediata contratação de professores efetivos

Manifestações de alunos e servidores
A reunião realizada em Brasília com os secretários da SETEC,
Eliezer Moreira Pacheco, e da
SESu, Luiz Cláudio Costa, aconteceu após uma série de manifestações de alunos e servidores contra
a possível demissão dos professores substitutos e pela abertura de
concursos para a recomposição do
quadro de efetivos.
A determinação do Ministério
do Planejamento, Orçamento e
Gestão (MPOG) prevê a imediata
rescisão dos contratos de todos os
379 professores substitutos em
exercício no CEFET-MG que lecio-

nam nos cursos técnicos e de graduação. As demissões teriam impacto drástico sobre o funcionamento regular das atividades da
instituição.
Além de sofrer a determinação
de redução a zero do quadro de
professores substitutos, o CEFETMG tem sido impedido de recompor o seu quadro de professores efetivos, que teve perdas em
virtude de 150 aposentadorias,
obrigando a instituição a contratar docentes substitutos.
A contratação de professores
substitutos também visou suprir a

alta demanda de docentes para lecionar nos diversos cursos criados
na educação profissional tecnológica (como Redes de Computadores, Informática para Internet e
Produção de Moda) e da educação superior (como Engenharia de
Meio Ambiente, Engenharia de
Materiais, Letras e Administração - este último, com nota máxima no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade),
organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), embora tenha
sido criado há quatro anos).

tecnologia

Distâncias não são mais barreiras no CEFET-MG
A transmissão online das reuniões, com interatividade, permite a integração dos campi
JEFFERSON VELOSO

Jefferson Veloso

A 69° Reunião do Fórum dos
Coordenadores de Cursos de Graduação do CEFET-MG, realizada
no dia 13 de abril, no Campus II
em Belo Horizonte, marcou a entrada em operação do sistema de
videoconferência para transmissão
online das reuniões e eventos, que
objetiva a integração dos campi
do CEFET-MG. O sistema permite
que até doze locais distintos da
instituição e locais externos participem de uma reunião simultânea com interatividade.
Através da videoconferência, a
transmissão de áudio e vídeo
acontece em tempo real e com
alta qualidade, a partir da Unidade de Controle de Conferência
Multiponto instalada no Departamento de Recursos em Informática (DRI), no Campus I em Belo
Horizonte. Cada campus tem
equipamentos para se conectar ao
sistema, mobiliário e televisores de
42 polegadas.

Videoconferência integra os campi do CEFET-MG
As reuniões realizadas através
da videoconferência ampliam a
participação dos gestores das
unidades do interior na discussão
dos projetos, além de evitar o deslocamento deles para Belo Horizonte, proporcionando maior segurança, conforto e comodidade
para os servidores, com conse-

qüente redução de custos para a
instituição.
A diretora de graduação do
CEFET-MG e presidente do Fórum
de Coordenadores de Cursos,
Profª. Ivete Peixoto, comemorou
o sucesso da videoconferência e
disse que vai torná-la uma ferramenta permanente, não apenas

para a realização das reuniões
mensais do Fórum, como também
para outras reuniões relacionadas
à diretoria de graduação. Ela
anuncia para o dia 13 de maio a
primeira reunião do Conselho de
Graduação também por videoconferência, o que vai permitir a
participação dos conselheiros do
interior.
A Profª. Ivete Peixoto disse
que a nova tecnologia exige uma
preparação maior dos organizadores da reunião, como o envio de
documentos por antecedência
aos participantes, mas permite a
discussão de temas complexos e
a conseqüente análise e aprovação
de documentos. “A captação e a
transmissão de sons são excelentes e promovem uma interação
efetiva de quem está participando da reunião. A aprovação foi
unânime”, assegurou.
“Considerei a reunião por videoconferência muito boa, objetiva, dinâmica, principalmente
para os professores dos campi do

interior, com isso evitaremos riscos desnecessários em viagens”,
afirmou Lindolpho Junior, coordenador do curso de Engenharia
e Controle de Automação, do
Campus de Leopoldina.
O chefe-adjunto do Departamento de Recursos em Informática, Marcos Santos, fala sobre o
novo projeto: “Estamos planejando a instalação desses equipamentos de videoconferência
no auditório, que vai possibilitar
a interação com as outras unidades, para podermos ampliar a
nossa comunicação nos mais diversos eventos”. As unidades de
Araxá, Belo Horizonte, Divinópolis e Leopoldina participaram da videoconferência inaugural. A Profª.
Ivete Peixoto convida representantes dos demais departamentos
e conselhos do CEFET-MG para
acompanhar as videoconferências realizadas pelo Departamento de Graduação para conhecer o
método de trabalho desenvolvido
por eles.

