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CARO(A) ESTUDANTE,

É com grande satisfação que lhes damos as  
boas-vindas ao Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais - Campus Nova
Gameleira!

Este guia contém informações sobre os
serviços prestados pela Coordenação de
Desenvolvimento Estudantil (CDE), nas áreas
de pedagogia, psicologia e assistência
social, e esclarecer sobre processos e
procedimentos relacionados aos programas
de assistência ao estudante. 

Consulte-o sempre que precisar.

Desejamos muito sucesso na sua trajetória!

Equipe da CDE Campus Nova Gameleira

 

 



Coordenadora: 
Nilvânia Alves Gomes –  Assistente Social

Equipe:
Ana Carolina de Almeida – Técnica em Assuntos Educacionais 

Bruna Mendes Oliveira – Técnica em Assuntos Educacionais 

Marta Venuto Bittencourt de Oliveira – Nutricionista

Raquel Pereira Soares - Psicóloga 

Renata Bacelar Villani – Assistente de Aluno

QUEM SOMOS NÓS

NÓS QUEREMOS TE AJUDAR!

CONTATO:
Telefone: (31) 3319-6730 / (31) 3319-6725

e-mail: cde-ng@cefetmg.br



A CDE

auxílio financeiro;
alimentação;
acolhimento;
orientação e acompanhamento;
atendimento psicossocial;
ações socioeducativas.

A Coordenação de Desenvolvimento Estudantil (CDE-NG) desenvolve atividades
e ações que objetivam o atendimento das necessidades dos estudantes. Está
vinculada à Diretoria de Desenvolvimento Estudantil (DDE) e suas ações visam
promover o acesso e a permanência do estudante na perspectiva de inclusão
social e democratização do ensino, bem como preservar e difundir os valores
éticos de liberdade, igualdade e democracia.

A assistência estudantil busca auxiliar o estudante, especialmente aqueles em
situação de vulnerabilidade social, no seu acesso, permanência e êxito escolar.
Materializa-se através de programas, projetos e acompanhamento do estudante
em sua trajetória acadêmica. As ações desenvolvidas pela CDE, incluem:

O atendimento integrado ao estudante é realizado por equipe multidisciplinar
composta com profissionais de pedagogia, assistência social e psicologia.

A CDE também visa promover ações de conscientização da comunidade interna
e externa na busca do desenvolvimento e consolidação de uma cultura de
educação integral e equidade.



PROGRAMAS E AÇÕES DESENVOLVIDAS

A equipe pedagógica atua realizando acolhimento e atendimentos aos alunos,
organiza e realiza eventos e atividades que abarcam aspectos do ensino e
aprendizagem, presta orientações e atendimento educacional especializado. 

No atendimento pedagógico busca-se entender o contexto de cada estudante
e como este se relaciona com os estudos, desta forma, junto com o discente,
são pensadas estratégias para tornar a experiência escolar no CEFET-MG mais
tranquila e de sucesso.

Serviços de apoio e acompanhamento pedagógico:

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO

Acolhimento             
Atendimento pedagógico
Organização da rotina de estudos            
Desenvolvimento da autonomia
Conhecimento de estratégias de aprendizagem
Orientações sobre as normas acadêmicas
Eventos e atividades                          

http://www.dde.cefetmg.br/programas/bolsa-complementacao-educacional/
http://www.dde.cefetmg.br/programas/bolsa-complementacao-educacional/
http://www.dde.cefetmg.br/programas/bolsa-complementacao-educacional/
http://www.dde.cefetmg.br/programas/bolsa-complementacao-educacional/


PROGRAMAS E AÇÕES DESENVOLVIDAS

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO

Os atendimentos pedagógicos podem ocorrer de duas maneiras: de forma
individual ou coletiva. 

INDIVIDUAL

COLETIVO

A partir da solicitação do próprio estudante,  para
acolhimento, aconselhamento e orientação
educacional.

A partir do encaminhamento do estudante pela
coordenação de curso ou outros setores do CEFET-
MG.

Oficinas e outras ações educativas promovidas pela
equipe pedagógica ou em parceria com os serviços
de assistência social e psicologia do Campus, dentre
outros.

Reuniões com representantes de turma dos cursos
integrados.

Para solicitar atendimento preencha o formulário: 

É muito importante que todas as informações solicitadas sejam preenchidas e
que sua mensagem tenha o máximo de detalhes possíveis acerca da sua

necessidade. 

https://forms.gle/BjodHUR9ncnJyY36A

https://forms.gle/BjodHUR9ncnJyY36A


PROGRAMAS E AÇÕES DESENVOLVIDAS

O CEFET-MG Campus Nova Gameleira possui
restaurante próprio com fornecimento de almoço e
jantar subsidiados para todos os alunos da
instituição que pagam um valor simbólico.

Alunos bolsistas são isentos do pagamento.

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL

Caracteriza-se por um programa permanente que recobre as ações e projetos
dos demais programas existentes no âmbito da assistência estudantil da
instituição. A sua abrangência incide nos espaços de articulação entre os eixos
da permanência e da formação integral dos estudantes, com vistas ao fomento,
identificação e intervenção nas demandas do público que se encontra
vulnerável aos processos de inclusão e de permanência no ambiente
acadêmico, bem como da formação humana e do exercício crítico da cidadania.
Atendimento a qualquer época do ano.

Serviço de apoio psicológico:

O serviço de apoio psicológico difere-se de psicoterapia e
destina-se ao estudante para o enfrentamento de situações
pontuais, de ordem psicológica, que estão influenciando o seu
processo de aprendizagem e a sua permanência na instituição
de ensino. Consiste no acolhimento, acompanhamento e
orientação a este público diante das demandas surgidas, bem
como o encaminhamento quando necessário.                          

http://www.dde.cefetmg.br/programas/bolsa-complementacao-educacional/
http://www.dde.cefetmg.br/programas/bolsa-alimentacao/
http://www.dde.cefetmg.br/programas/bolsa-emergencial/


PROGRAMAS E AÇÕES DESENVOLVIDAS

Bolsa de Complementação Educacional: Apoio financeiro continuado e
complementação de aprendizagem com o cumprimento de 20 horas
semanais em atividades / projetos correlatos ao curso do estudante. A
seleção é socioeconômica e dar-se-á mediante a existência de projetos
conforme edital para esta finalidade.

Bolsa Permanência: Auxílio financeiro mensal continuado aos estudantes
com dificuldades para arcar com suas despesas acadêmicas,
comprometendo sua permanência no curso. A seleção adota critérios
socioeconômicos.

Bolsa Emergencial: Auxílio financeiro esporádico aos estudantes que
apresentam condição socioeconômica desfavorável em virtude de situações
transitórias. A seleção adota critérios socioeconômicos.

Para participar do processo seletivo de bolsas de assistência estudantil, o
estudante deve preencher formulário socioeconômico online. Acesso:
www.selecaobolsistas.cefetmg.br. Para acessar o formulário, o estudante já deve
ter cadastrado sua Identificação Única (IU). O formulário deve ser preenchido
via computador (o sistema não é compatível com smartphone). 

Após uma PRÉ-SELEÇÃO o estudante será chamado via e-mail para uma
entrevista, onde deverá apresentar documentação que comprove todas as
informações por ele prestadas no formulário. Após a entrevista, o estudante
poderá ser SELECIONADO para receber a bolsa após a conclusão do seu
processo seletivo.

PROGRAMA DE BOLSAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

http://www.dde.cefetmg.br/programas/bolsa-complementacao-educacional/
http://www.dde.cefetmg.br/programas/bolsa-permanencia/
http://www.dde.cefetmg.br/programas/bolsa-emergencial/
http://www.dde.cefetmg.br/programas/bolsa-complementacao-educacional/
http://www.dde.cefetmg.br/programas/bolsa-complementacao-educacional/
http://www.dde.cefetmg.br/programas/bolsa-complementacao-educacional/
http://www.dde.cefetmg.br/programas/bolsa-complementacao-educacional/
http://www.dde.cefetmg.br/programas/bolsa-complementacao-educacional/


Site do CEFET-MG:
https://www.cefetmg.br/

Site do CEFET-MG Campus Nova Gameleira:
https://www.ng.cefetmg.br/

Site da Diretoria de Desenvolvimento Estudantil: 
https://www.dde.cefetmg.br/

Site da Coordenação de Desenvolvimento Estudantil:
https://www.ng.cefetmg.br/coordenacao-de-desenvolvimento-
estudantil/

Calendários 2022: 
EPTNM - https://www.dept.cefetmg.br/2022/03/09/calendarios-
escolares-de-2022-para-os-cursos-da-eptnm-do-cefet-mg/

Graduação - https://www.dirgrad.cefetmg.br/wp-
content/uploads/sites/81/2022/01/Delibera%C3%A7%C3%A3o-CGRAD-
01-2022-Calend%C3%A1rio-Letivo-2022-1-BH.pdf

Horários de aula: www.ng.cefetmg.br/

Acesso ao Sistema Acadêmico: 
www.sistemas.cefetmg.br/alunos-como-acessar-o-sigaa/

fique por dentro!



SETORES DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE

COORDENAÇÕES DOS CURSOS TÉCNICOS

LISTA DE CONTATOS IMPORTANTES

Coordenação de Assuntos Acadêmicos
(31) 3319-6726 / caa-ng@cefetmg.br

Coordenação de Desenvolvimento Estudantil
(31) 3319-6730 / (31) 3319-6725 / cde-ng@cefetmg.br

Coordenação de Registro Acadêmico 
Cursos Técnicos - (31) 3319-7147 / cra-ns@cefetmg.br (Campus Nova Suíça)
Cursos de Graduação - (31) 3319-6731 / (31) 3319-6732 / cra-ng@cefetmg.br

Biblioteca
(31) 3319-6716 / (31) 3319-6718 / bib-ng@gmail.com

Coordenação dos Cursos de Informática e Redes de Computadores 
(31) 3319-6863 / edson@cefetmg.br / silviacalmon@cefetmg.br

Coordenação do Curso de Eletrônica 
(31) 3319-6748 / teceletronica-ng@cefetmg.br

Coordenação do Curso de Edificações 
(31) 3319-6813 / coordenacao.edi.bh@gmail.com

Coordenação do Curso de Equipamentos Biomédicos 
(31) 3319-6706 / tecebiomed-ng@cefetmg.br

Coordenação do Curso de Eletrotécnica 
(31) 3319-6719 / eletrotecnica@cefetmg.br



LISTA DE CONTATOS IMPORTANTES

Coordenação do Curso de Administração
(31) 3319-6756 / admin-ng@cefetmg.br

Coordenação do Curso de Engenharia da Computação 
(31) 3319-6872 / cascini@cefetmg.br / fabiorochadasilva@cefetmg.br

Coordenação do Curso de Engenharia de Produção Civil 
(31) 3319-6812 / coordenacaoepc@gmail.com

Coordenação do Curso de Engenharia Elétrica 
(31) 3319-6845 / engeletrica-ng@cefetmg.br

Coordenação do Curso de Engenharia Mecânica
(31)3319–6850 / dem.cefetmg@gmail.com

COORDENAÇÕES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO

mailto:dem.cefetmg@gmail.com



