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Às catorze horas do dia quatro de novembro 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; Claudio
Pereira Lima, representante suplente do Departamento de Formação Geral;
Francisco de Castro Valente Neto, representante titular do Departamento de
Minas e Construção Civil; José Afonso de Matos Neto, representante suplente
dos Técnicos Administrativos. Item 1 – Verificação do quórum. Verificou-se o
cumprimento do quórum regulamentar. Item 2 – Abertura da 11ª Reunião da
Congregação. O professor Henrique José Avelar declarou aberta a reunião às
catorze horas. Item 3 – Pauta do dia. O Presidente apresentou a pauta proposta
para a reunião. 3.1) Assuntos gerais. O professor Henrique repassou a todos
que o DEPT enviou a Resolução CEPT 10-15, que trata da Aprovação do Plano
de Redução da Retenção EPTNM, a qual solicita aos coordenadores que
informem à Diretoria da Unidade sobre os professores que não estão entregando
o diário na data marcada sem justificativa, os quais devem ser advertidos até três
vezes pela Diretoria da Unidade, sendo que após a terceira reincidência sem
justificativa válida, deverá ser informado à Diretoria Geral para que seja aberto
processo administrativo. O professor Henrique também informou sobre um
processo feito pelo prefeito da Unidade Araxá, José Afonso de Matos Neto, para a
aquisição de uma plataforma de acessibilidade para o prédio onde estão os
laboratórios de informática, física e química e a sala de artes. O prefeito José
Afonso informou a todos da necessidade da aquisição desta plataforma, pois dará
acessibilidade ao segundo piso do prédio que possui laboratórios importantes
tanto para os alunos dos cursos técnicos como de engenharia. Ressaltou também
que, nas avaliações de curso quanto à infra-estrutura o que mais se observa é a
falta de acessibilidade aos laboratórios deste prédio. Informou que foram feitas
três cotações de preço e que o processo será enviado a Belo Horizonte. 3.2)
Solicitação de transferência do professor Adilson Rangel Alves. O professor
Henrique informou que o professor Adilson entrou com pedido de redistribuição
para o IFMG, campus de Piumhi. Que o processo passou pela assembléia do
Departamento de Minas e Construção Civil onde o chefe deste departamento,
professor Francisco de Castro Valente Neto, leu a ata da reunião informando que
todos da assembléia concordaram com a redistribuição desde que venha uma
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vaga e outro professor para substituí-lo. Todos que estavam presentes
concordaram com a redistribuição, desde que o IFMG disponibilizasse um código
de vaga para o CEFET-MG / Unidade Araxá. 3.3) Solicitação de afastamento
para curso de Doutorado do professor Alexander Martin Silveira Gimenez. O
professor Henrique informou que o professor Alexander entrou com pedido de
afastamento para o período de janeiro de 2016 a junho de 2017, a fim de cursar
doutorado. Informou que o processo passou pela assembléia do Departamento de
Minas e Construção Civil. O chefe do departamento, professor Francisco, leu a
ata da reunião informando a todos que a professora Michele explicou que para a
liberação ser feita precisa de um professor substituto, pois não há professores
suficientes para a redistribuição das aulas, com isso foi feito um memorando e
encaminhado ao DEPT, informando que foi aprovado o afastamento desde que o
DEPT libere uma vaga para professor substituto. O professor Francisco ainda
ressaltou que o afastamento estaria dentro da resolução que permite o
afastamento de no máximo quinze por cento dos professores por departamento.
O professor Henrique informou que o importante é o afastamento estar dentro da
resolução e com isso a liberação da vaga para professor substituto deve ser
efetivada. Todos que estavam presentes concordaram com o afastamento para
qualificação do professor Alexander Martin, por cumprir os requisitos dos critérios
de afastamento e ter sido aprovado pelo Departamento ao qual está lotado. Item
4 – Comunicações: O professor Henrique, fechando os assuntos do dia, citou o
que foi discutido e decidido: informação de que os Coordenadores estão
atendendo a solicitação do DEPT, a fim de verificar e solicitar justificativa aos
professores que atrasarem a entrega dos diários; abertura de processo para
aquisição de uma plataforma para o prédio onde se localizam os laboratórios de
informática, física e química e sala de artes; aprovação da redistribuição do
professor Adilson Rangel Alves, mediante contrapartida de código de vaga pelo
IFMG e aprovação do afastamento do professor Alexander Martin Silveira
Gimenez. 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
Claudio Pereira Lima
Francisco de Castro Valente Neto
José Afonso de Matos Neto
Aldane Marcos Martins (Secretário)
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