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Contagem, 21 de maio de 2017. 



 Jefferson Fernandes, Presidente (Controle Ambiental III) 

Minha função é representar todo o grêmio, fazer o possível para assegurar 

os direitos discentes, zelar pelo cumprimento de regras referentes ao 

Estatuto do grêmio e as normas acadêmicas, construir um ponto realizando 

discussões entre o corpo discente e o corpo docente e realizar todas as 

funções ligadas a ser presidente de modo geral. 

As propostas gerais do grêmio Juventude Ativa é realizar uma parceria com 

todos os eventos e movimentos no âmbito escolar, construir um espaço de 

convivência para os alunos e posteriormente a tentativa de instalação de uma 

fotocopiadora para o uso discente. Uma outra proposta geral do grêmio é 

realizar o máximo de ações possíveis e fazer crescer a aceitação do corpo 

discente para iniciar, assim, uma tradição de grêmios que ainda não se 

solidificou no campus. 

 

 

 



 Gabriela Camila Pinto, Vice-presidente (Controle Ambiental III) 

Funções: 

- Auxiliar o presidente em todas as suas funções; 

- Substituí-lo em caso de ausência; 

- Assumir o cargo de Presidente no caso de vagância do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ana Cecília Marques Figueiredo, Tesoureira-Geral (Controle Ambiental II) 

Função: 

- Ter sob seu controle todos os bens do Grêmio; Manter em dia a escrituração 

de todo o movimento financeiro do Grêmio;  

- Assinar com o Presidente os documentos e balancetes, bem como os relativos 

à movimentação financeira;  

- Apresentar, juntamente com o Presidente, a prestação de contas ao Conselho 

Fiscal.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lucas Gabriel Conrado Bicalho, Secretário-Geral (Informática II) 

Funções: 

- Marcar as reuniões; 

- Ser o responsável por agendar as palestras e as demais atividades do 

grêmio; 

- Responsável por fazer as anotações durante as reuniões;  

- Elaborar e emitir atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Giulia Batista Pontes, Diretora de Comunicação e Imprensa (Controle 

Ambiental III) 

Funções:  

- Promover a comunicação entre e grêmio e os alunos, e entre as diretorias; 

- Divulgar eventos, reuniões e palestras promovidas pelo grêmio; 

- Dar informações e responder dúvidas referentes as atividades do grêmio; 

- Editar a página oficial do grêmio. 

Propostas: 

- Considerando experiências anteriores, a diretoria promete investir ainda mais 

em recursos de comunicação via internet, como o Facebook, e-mail, e outras 

redes sociais de preferência dos alunos, visando facilitar e tornar mais prática a 

interação entre grêmio e alunos. Além disso, compromete-se a dedicação 

máxima a página do Facebook que será criada posteriormente, na qual será 

divulgada qualquer informação de interesse dos alunos, atualizações e notícias 

da unidade. A ideia é que este seja um portal de conteúdo midiático e de 

esclarecimento de questões pertinentes às atividades do grêmio. 

- No ambiente escolar, pretende-se separar exclusivamente um dos murais para 

divulgar eventos próximos e informações gerais, para assim, deixar, sem 

exceções, todos informados a respeito das questões já citadas acima.  

 



 Gabriela da Silva Ciríaco, Diretora de Cultura e Entretenimento 

(Informática II) 

Funções: 

- Promover festivais e quaisquer outros eventos de natureza cultural; 

- Manter contato com entidades culturais; 

Organizar grupos como de teatro, coral, dança, etc.  

Propostas: 

- Primeiramente a diretoria como objetivo a realização de um maior número de 

festivais e eventos culturais na escola com o intuito de incentivar a comunidade 

estudantil a participação destes. 

- Com base em sugestões de outros alunos, e a um desejo dos estudantes, 

pretende-se implementar um Coral ou um Grupo de Teatro na escola com o 

intuito de promover a experiência com atividades culturais, o entretenimento e a 

interação entre os demais alunos.  

A diretoria deixa em aberto para sugestões e ideias para posteriores propostas. 

 

 



 Vitor Luiz Campos, Diretor de Esportes e Lazer (Eletroeletrônica III) 

Funções: 

- Incentivar a prática de esportes; 

- Organizar campeonatos e atividades esportivas. 

Propostas: 

- Nessa gestão, pretende-se fazer campeonatos independentes, de diversos 

esportes, por exemplo vôlei, futsal, basquetebol, queimada, entre outros 

(sugestões dos alunos); 

- Com base em experiências anteriores, seria interessante propor uma gincana 

que abranja além de esportes, jogos também. A mesma tem além do intuito de 

promover o esporte e o lazer, promover também a interação, visto que nela há 

formação de equipes.  

- Promover um treino voluntario de diversos esportes, com o intuito de disseminar 

o mesmo por mais alunos. Isto é, criar por exemplo, uma escolinha de futsal, que 

ensine os esportes para os alunos.  

- Propõe-se um acordo com a escola para reserva de uma bola de cada esporte, 

para ser emprestado para os alunos no horário do almoço, e nos horários livres 

dos que tiverem interesse em jogar. Caso não seja possível esse acordo, propõe-

se uma arrecadação de verbas para compra de materiais de esporte (bolas de 

futsal, basquete e vôlei, petecas, etc).  

- Será interessante promover jogos eletrônicos também, visando o lazer, pois é 

algo bem popular entre os alunos. Nesse âmbito pode propor sextas feiras 

recreativas, com o auxílio de vídeo games e computadores, para promover os 

jogos eletrônicos.  

- Interligado com o item acima, propõe a realização de campeonatos de jogos 

eletrônicos, como por exemplo, FIFA, COD, CS, LOL, entre outros.  

- Devido a demanda dos alunos, nas épocas de calor, seria interessante, nas 

sextas feiras a tarde, atividades recreativas na piscina.  

- Deixa-se por fim, a opção de os alunos apresentarem propostas construtivas 

junto a essa diretoria, para ajudar no ato de cumprir os deveres dessa diretoria. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Beatriz Rocha Lobo Parreira, Diretora de Saúde e Meio Ambiente 

Funções:  

- Incentivar hábitos saudáveis; 

- Despertar consciência sustentável; 

- Promover palestras referentes aos temas; 

- Manter contato com entidades de saúde e meio ambiente. 

Propostas 

- Ampliar o número de lixeiras recicláveis presentes na escola  e aumentar a 

conscientização entre alunos e funcionários. 

- Promover a realização de palestras na área de saúde, fazendo com que as 

mesmas sejam cada vez mais atrativas para os alunos.  

 

 

 

 

 



 Ramon Gonçalves Soares e Ítalo José Sena Costa, Diretores de Políticas 

Educacionais (Informática III) 

Funções e Propostas: 

- Além de possuir uma comunicação próxima com o meio educacional e as 

entidades que representam os estudantes, pretendemos fazer o possível para 

que o CEFETMG Campus Contagem esteja inscrito em todas as olimpíadas 

estudantis e programas educacionais. Tendo em vista que isso será feito em 

parceria com a equipe pedagógica, traçaremos programas futuros relacionados 

ao aprimoramento e defesa da educação pública. 

- Procurar investir em atividades extracurriculares de interesse dos alunos, como 

por exemplo, palestras sobre temas sociais e educacionais com o intuito de 

conscientização a respeito de temas do cotidiano como por exemplo temas como 

estágio, faculdade, primeiro emprego entre outros. 

 

  

 

 

 



 Gabriella Rodolfo Gonçalves (Controle Ambiental II) e Pedro Costa 

Campos (Eletroeletrônica II), Suplentes 

Funções:  

- Ajudar quando preciso os cargos do grêmio; 

- Ter conhecimento sobre o que se passa em cada cargo distinto; 

- Poder substituir, quando necessário, qualquer uma das funções dos 

participantes do grêmio, caso haja alguma desistência. 

 

  

 

 


