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Às catorze horas do dia quatro de dezembro 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;
Osvaldo Geraldo, representante titular dos Técnicos Administrativos. Item 1 –
Verificação do quórum. Verificou-se o cumprimento do quórum regulamentar.
Item 2 – Abertura da 12ª Reunião da Congregação. O professor Henrique José
Avelar declarou aberta a reunião às catorze horas. Antes de apresentar as pautas
da reunião o professor Henrique e os membros da Congregação resolveram fazer
uma proposta e enviar a Belo Horizonte para que o representante dos discentes
passasse a ser algum membro do Diretório Acadêmico, pois com isso não
precisaria fazer eleição e o mesmo poderia participar mais vezes das reuniões da
Congregação. Item 3 – Pauta do dia. O Presidente apresentou a pauta proposta
para a reunião. 3.1) Abaixo assinado entregue pelos alunos dos cursos
técnicos e superior protestando contra a papelaria dentro do CEFET. O
professor Henrique informou e mostrou o abaixo assinado feito pelos alunos
protestando quanto ao preço e o horário de funcionamento da papelaria. Eles
alegaram que o preço de R$ 25 centavos por cópia e impressão seria abusivo, e
que o mesmo não estava permanecendo aberto como estipulado no contrato.
Com isso foram cotados preços de cópias e impressões em outras papelarias,
inclusive uma próxima ao CEFET, e verificou-se que os preços não estavam
abusivos. Quanto ao horário de funcionamento, verificou-se que os alunos tinham
razão em protestar e, mediante isto, o professor Henrique sugeriu que, na
renovação anual do contrato seja inserida uma cláusula de encerramento com
aviso de trinta dias de antecedência, de forma a poder terminar o contrato antes
do período de um ano, caso a papelaria não cumpra o horário determinado. O
professor Henrique solicitou ao professor Admarço, fiscal do contrato da papelaria
no CEFET, que acompanhasse o horário de funcionamento e registrasse as
ocorrências, disse ainda que será afixado nos locais de funcionamento dos
serviços de terceiros, os nomes e e-mails dos fiscais de contrato para que a
comunidade possa encaminhar as reclamações sobre os serviços. Todos que
estavam presentes concordaram com a decisão. 3.2) Assuntos Gerais. O
professor Henrique fez uma observação quanto a um fato de injúria racial que
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aconteceu por meio do Whatsapp entre candidatos que prestaram o exame de
seleção de técnicos para o CEFET-MG, Unidade Araxá. O fato se deu porque um
candidato não aprovado ofendeu outro que conseguiu se classificar no processo
seletivo e alegou que o mesmo só conseguiu a aprovação por causa da cota para
pessoas negras. A informação foi repassada e chegou a ser mal interpretada
pelas pessoas, inclusive foi publicado na internet uma resposta da professora
Silvani dos Santos Valentim, Coordenadora-Geral de Relações Étnico-Raciais,
Inclusão e Diversidades do CEFET-MG, dando a entender que eram alunos da
Unidade Araxá, mas o professor Henrique esclareceu os fatos e pediu para fazer
a devida correção na internet, informando que o fato aconteceu com candidatos
do exame de seleção dos cursos técnicos, que ainda não são alunos do CEFET.
O professor Henrique disse que postou no Facebook uma moção de apoio ao
aluno que sofreu a injúria, dizendo que o CEFET não admite discriminações e
nem bullying. Relatou também que o pai do aluno que fez a agressão no
Whatsapp levou o filho para que pedisse desculpas pessoalmente pela agressão,
sendo que isso era o mais correto para o caso ocorrido entre adolescentes, e que
este ato de educação era o mais apropriado. O professor Henrique informou
também de uma situação de um aluno do CEFET que faz estágio na CBMM
(Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração) e que seu contrato de estágio
seria encerrado pela empresa antes de completar o mínimo de seis meses
exigidos pelo CEFET. A empresa encerrará o contrato no dia dezoito de
dezembro, pois será o último dia do ano escolar, sendo que faltarão ainda doze
dias para encerrar os seis meses de estágio. O professor Henrique enviou uma
carta à empresa pedindo para prorrogarem por mais doze dias o estágio, mas a
mesma retornou alegando que teria problemas caso permitisse o estágio de
alunos que não estivessem matriculados e frequentes. O professor Henrique
propôs fazer uma carta para enviar para o CEFET de Belo Horizonte pedindo para
reverem a questão de exigirem o tempo mínimo de seis meses de estágio na
mesma empresa. Todos os que estavam presentes concordaram com a decisão.
O professor Henrique também informou e mostrou a todos os presentes três
processos feitos pelo professor Vicente Donizetti da Silva com outros professores,
tais eles: Marcos Caetano Domingos, Sérgio Cardoso Barcelos, Natal Junio Pires
e Paulo Fernando Ribeiro Ortega, pedindo a contratação de professores das
disciplinas de Filosofia, Educação Física e Química. No entanto os processos
foram encaminhados diretamente para o Diretor Geral, Flávio Antônio dos Santos,
sendo que não havia posicionamento do Departamento de Formação Geral, que é
o departamento responsável por avaliar a demanda de professores e que estes
processos não condizem com a demanda enviada pelo Departamento, com
exceção do professor de Educação Física. O professor Henrique decidiu que
deixaria os processos seguirem para Belo Horizonte conforme foram
encaminhados. Todos que estavam presente concordaram com esta decisão. O
professor Paulo Azevedo Soave levantou outra questão que diz respeito aos
horários dos setores administrativos, depois de várias vezes ter sido abordado por
alunos querendo saber do horário de determinado setor, com isso destacou da
importância de colocar horários de funcionamento afixados nas portas ou paredes
dos setores administrativos, com isso traria facilidades a todos. Os demais
presentes concordaram com a sugestão e o professor Henrique disse que pedirá
aos servidores que afixem o horário de funcionamento nas portas dos setores
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administrativos. Item 4 – Comunicações: O professor Henrique, fechando os
assuntos do dia, citou o que foi discutido e decidido: a renovação do contrato da
papelaria dentro do CEFET será feita com o prazo legal e, caso não haja o
cumprimento dos horários estabelecidos, o responsável será avisado com trinta
dias de antecedência do encerramento do contrato; o esclarecimento de uma
informação mal interpretada sobre injúria racial que não ocorreu com alunos do
CEFET, mas com candidatos do processo seletivo; encaminhamento de uma
carta ao CEFET de Belo Horizonte pedindo para reverem a questão do estágio
obrigatório que atualmente só pode ser feito no período de seis meses e na
mesma empresa; envio dos processos ao Diretor Geral, feito pelo professor
Vicente solicitando a contratação de professores e, por último afixar dos horários
de funcionamento nos setores administrativos sugeridos pelo professor Paulo
Soave. 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
Osvaldo Geraldo
Aldane Marcos Martins (Secretário)
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