
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

 UNIDADE ARAXÁ

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

Às catorze horas do dia  quatro  de abril  de dois  mil  e  dezesseis,  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; 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 15ª 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) Renovação do contrato da cantina. O professor Henrique
informou a todos que o contrato da cantina vence no dia vinte e dois de abril deste
ano  e  que  administradora  Janaína  Luciana  Alves  já  providenciou  todos  os
documentos  necessários  e  com  os  valores  já  atualizados  para  ser  feita  a
renovação. Também informou da pesquisa feita pelos alunos sugerindo lanches
que não são oferecidos na cantina e que melhor atenderiam aos consumidores da
mesma.  O  presidente  disse  que,  quando  for  feita  a  renovação,  serão
encaminhadas as solicitações ao atual responsável pela cantina para alterações
no contrato vigente. Caso não aceite as alterações o contrato será cancelado e
será  aberta  nova  licitação,  como sugerido  pelo  prof.  Paulo  Soave  Todos  que
estavam presentes concordaram com a renovação do atual contrato da cantina,
desde que as solicitações feitas pelos alunos sejam atendidas e, caso contrário,
que o contrato atual  permaneça válido até a finalização de nova licitação.  3.2
Divulgação do resultado da enquete sobre o terminal eletrônico da Caixa
Econômica Federal.   O professor  Henrique divulgou a  todos os  presentes  o
resultado da enquete  que foi  realizada entre  os  servidores  e  terceirizados da
Unidade. E o resultado contando servidores e terceirizados foi de 63,4% a favor
da retirada e 36,6% a favor da permanência do terminal. Já o resultado contando
somente  os  servidores  foi  de  50,8% a  favor  da  retirada  e  49,2% a  favor  da
permanência do terminal. Sendo assim o presidente informou a todos que ambos
os resultados tiveram como maioria a retirada do terminal eletrônico da Unidade
de  Araxá  e,  mediante  isto,  também  informou  que  enviará  um  oficio  à  Caixa
Econômica  Federal  solicitando  a  retirada  do  mesmo.  Todos  que  estavam
presentes  concordaram  com  a  retirada  do  terminal.  3.3  Assuntos  gerais. O
professor Henrique apresentou a solicitação de prorrogação por mais um ano da
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licença para capacitação dos professores Renato Montandon de Lima e Marília
Ramalho  Domingues  Nessralla,  ambos  estão  cursando  doutorado.  Todos  os
presentes  concordaram  com  a  prorrogação  da  licença  e  que  as  demais
prorrogações devam passar primeiro pelas assembléias departamentais, pois são
os departamentos  que os liberaram e detêm a demanda para capacitação.  O
presidente informou do pedido de renovação do Termo de Cooperação Técnica do
Projeto Artes e Ofícios - Pró-técnico, que o processo deve ser refeito por estar
próximo do término de sua validade, completa cinco anos em dois de junho deste
ano. Disse que entrou em contato com a Secretária Municipal de Educação, Sra.
Gessy Glória Lemos, a qual manifestou interesse pela continuação do Projeto em
Parceria  com a  Prefeitura  Municipal  de  Araxá.  Informou  também que  o  prof.
Marcus Caetano Domingos pediu para deixar a coordenação do Projeto, sendo
feita uma consulta para ver quem teria interesse para assumir o cargo, e que a
servidora Waldirene Magalhães Borges se prontificou a ser a nova coordenadora.
O Plano de Trabalho do Projeto foi  apresentado,  formatado pelo prof.  Marcus
Caetano e revisado pelo prof. Henrique. Disse ainda que o Centro Universitário
UNIARAXÁ, que cedeu as salas de aula para o projeto em 2015, será incluído no
projeto,  o  qual  posteriormente  será  enviado para  aprovação  pela  Diretoria  de
Extensão  e  confecção  do  Termo  de  Cooperação  Técnica  entre  os  partícipes.
Todos  os  presentes  também  concordaram  com  a  continuação  do  projeto.  O
professor Henrique lembrou a todos que com o corte no orçamento público não
será  possível  realizar  as  obras  esperadas  para  este  ano,  mas  verificou  a
possibilidade  de  solicitar  a  reforma  no  laboratório  de  Edificações  e,
possivelmente, a construção de um galpão para atender algumas demandas dos
cursos de Edificações e até mesmo do curso de Mecânica. Todos os presentes
concordaram com a solicitação do professor Henrique.    Item 4 – Comunicações
:  O professor Henrique, fechando os assuntos do dia, citou o que foi discutido e
decidido: renovação do contrato dos serviços da cantina desde que atendam as
solicitações feita pelos alunos; retirada do terminal eletrônico da Caixa Econômica
Federal  mediante  o  resultado de  uma enquete;  prorrogação  da  solicitação da
licença para capacitação dos professores Renato Montandon de Lima e Marília
Ramalho Domingues Nessralla; renovação do Projeto de Artes e Ofícios - Pró-
técnico, e aprovação da reforma do laboratório de Edificações e da construção de
um galpão para atender as demandas dos cursos de Edificações e Mecânica.
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                                                                          
José Afonso de Matos Neto                                                                          
Aldane Marcos Martins (Secretário)                                                                       
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