
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

 UNIDADE ARAXÁ

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA UNIDADE ARAXÁ DO
CEFET-MG

Às  catorze  horas  do  dia  sete  de  julho  de  dois  mil  e  quinze,  reuniu-se  a
Congregação  do  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  de  Minas  Gerais,
Unidade Araxá, sob a presidência do professor Henrique José Avelar, na sala da
direção. Estavam presentes: Henrique José Avelar, Presidente; Admarço Vieira
da  Costa,  representante  titular do  Departamento  de  Eletromecânica; Paulo
Azevedo  Soave,  representante  titular  do  Departamento  de  Formação  Geral;
Francisco de Castro Valente Neto,  representante titular do Departamento de
Minas e Construção Civil; Osvaldo Geraldo representante titular dos Técnicos
Administrativos.  Item 1 – Verificação do quórum. Verificou-se o cumprimento do
quórum regulamentar.  Item 2 – Abertura da 10ª Reunião da Congregação.  O
professor Henrique José Avelar declarou aberta a reunião às catorze horas,  e
acrescentou que o servidor Aldane Marcos Martins será o novo Secretário da
Congregação. Item 3 – Pauta do dia. O Presidente apresentou a pauta proposta
para  a  reunião.  3.1)  Solicitação  do  servidor  Osvaldo  de  espaço  para  o
almoxarifado  e  terceirizados.   Professor  Henrique  sugeriu  que  após  a
construção dos novos prédios os setores de limpeza e manutenção iriam para as
salas onde atualmente estão os dois laboratórios de eletrônica, o setor de limpeza
para  o  laboratório  que  tem  uma  pia  e  a  manutenção,  juntamente  com  o
almoxarifado,  para  o outro  laboratório.  Desta  forma,  o  atual  “puxadinho”  seria
eliminado. Também seria aberto novamente o corredor onde está atualmente a
papelaria, deixando uma passagem para interligar todos os prédios daquele lado
da Unidade. O servidor Osvaldo sugeriu que poderia ser construído um espaço
para o almoxarifado na área onde é a horta dos alunos, sendo que esta poderia
ser transferida para outro local, o professor Francisco concordou alegando que
facilitaria para carga e descarga de materiais. 3.2) Informação sobre os projetos
dos novos prédios e alocação de novos espaços na unidade.  O professor
Henrique mostrou o projeto dos novos prédios e informou sobre a localização dos
mesmos, o prédio de Laboratórios do Curso de Edificações será alocado próximo
ao prédio de laboratórios de Mineração, enquanto que o prédio de Laboratórios de
Eletrônica e Automação será alocado ao lado do atual bloco de laboratórios de
Eletrônica.  Também  ressaltou  da  importância  da  acessibilidade  destes  novos
prédios e até da compra de um elevador. Informou também que foi construído um
espaço  para  o  Diretório  Acadêmico,  que  será  compartilhado  pelo  D.A.  da
Engenharia de Minas, da Engenharia de Automação e pela Atlética, este espaço
será provisório,  até que seja  criado novo local,  após a  construção dos novos
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prédios.  Ele mostrou o projeto de um vestiário, elaborado pelo professor Genário
Keles, a ser construído próximo à quadra do ginásio e informou da importância
deste para os usuários da quadra e do campo, que hoje utilizam o banheiro dos
alunos como vestiário.  Todos os que estavam presentes concordaram com os
projetos e com as localizações.  3.3)  Discussão e encaminhamento sobre o
bloqueio do Facebook no servidor do CEFET– pauta proposta pelo conselheiro
Prof.  Paulo  Azevedo  Soave,  este  fez  esta  solicitação  alegando  que  com  o
bloqueio desta rede social  no servidor do CEFET traria um melhor rendimento
tanto  dos  alunos  como  dos  servidores.  O  professor  Henrique  disse  que  o
Facebook  pode  servir  de  ferramenta  importante  de  comunicação  entre  a
instituição e os alunos, e propôs que o tema deverá ser discutido na próxima
reunião dos departamentos. Todos os que estavam presentes concordaram que o
tema  será  novamente  discutido  na  próxima  reunião  dos  departamentos,  para
melhor  análise  da  proposta.  Item  4  –  Comunicações:  O  professor  Henrique
fechando  os  assuntos  do  dia,  citou  o  que  foi  decidido:  definição  sobre  a
localização dos novos prédios e a possibilidade de alocação de espaços físicos
para eliminar as construções irregulares; os chefes de departamento levarão o
tema do bloqueio do Facebook, sugerido pelo professor Paulo Soave, para as
próximas reuniões, a fim de ter ampla análise.  Nada mais a ser discutido. Eu,
Aldane Marcos Martins, secretário, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada
será assinada por todos os presentes.

Henrique José Avelar (Presidente)                                                                         
Admarço Vieira da Costa                                                                          
Paulo Azevedo Soave                                                                          
Francisco de Castro Valente Neto                                                                          
Osvaldo Geraldo                                                                          
Aldane Marcos Martins (Secretário)                                                                       
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