
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

 UNIDADE ARAXÁ

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

Às catorze horas do dia vinte e cinco de maio 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; Osvaldo Geraldo, representante titular dos Técnicos
Administrativos.  Item 1 – Verificação do quórum. Verificou-se o cumprimento do
quórum regulamentar.  Item 2 – Abertura da 16ª 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
Solicitação  de  afastamento  para  curso  de  Doutorado  do  prof.  Leandro
Resende  Mattioli.  O  professor  Henrique  informou  a  todos  que  o  professor
Leandro Resende Mattioli entrou com um pedido de afastamento de três anos a
partir  de  agosto,  a  fim  de  cursar  doutorado  na  Universidade  Federal  de
Uberlândia. O prof. Henrique também informou que o processo foi aprovado na
Reunião do Departamento de Eletromecânica; que a documentação necessária
está completa incluindo a declaração de matrícula; que o curso está em sua área
de  atuação  e  que  o  afastamento  está  dentro  do  limite  de  afastamentos  por
departamento. Todos os que estavam presentes concordaram com o afastamento.
3.2  Assuntos  Gerais.   O  servidor  Osvaldo  Geraldo  informou  a  todos  da
solicitação do servidor Antônio de Pádua Souza, questionando se há tratamento
diferenciado quanto ao horário de trabalho das servidoras de outras instituições
federais que estão em exercício no CEFET-MG, Unidade de Araxá, cedidas por
cooperação-técnica  e  acompanhamento  de  conjugue.  Ele  alega  que  estas
servidoras deveriam fazer a mesma carga horária que faziam nas instituições de
origem, que é 40 horas semanais, em vez das trinta horas semanais atuais do
CEFET-MG. O professor Henrique informou que não há tratamento diferenciado e
que  a  Diretoria  da  Unidade  procurou  o  presidente  da  COOPE,  comissão
responsável pela regulamentação das trinta horas, o qual informou que o Diretor
Geral do CEFET-MG, Flávio dos Santos, autorizou todos os servidores técnicos
administrativos em exercício  no CEFET-MG, inclusive os cedidos,  a  cumprir  a
carga horária de trinta horas semanais até que a COOPE conclua os trabalhos de
regulamentação das trinta horas. O professor Henrique também informou que o
INEP pediu o uso da Unidade para a realização do ENEM nos dias 5 e 6 de
novembro  e  que  a  Superintendência  Regional  de  Meio  Ambiente  (SUPRAM)
solicitou o apoio do prof. Felipe de Moraes Russo, representante do Diretor Geral
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do CEFET-MG junto à URC-COPAM, para dar apoio em questões relativas à área
de mineração, sendo dado o consentimento por parte da Diretoria de Araxá. O
prof. Admarço Vieira da Costa informou que foi realizada uma reunião entre os
coordenadores  e  chefes  de  departamento  onde  foi  discutido,  dentre  outros
assuntos, a solicitação à direção da Unidade de Araxá para buscar informações
junto ao setor jurídico do CEFET-MG por um recurso legal que ampare e dê mais
autonomia aos coordenadores e chefes de departamento quanto à aplicação de
sanções no caso de faltas de professores,  não comparecimento a reuniões e
quanto à disponibilidade de horário e aulas em disciplinas relacionadas à área do
professor.  O  prof.  Henrique  informou  que  existem  procedimentos  legais  para
resolver questões como faltas de professor, pois existe um formulário que deve
ser  assinado pelos  alunos e  levado à  coordenação no dia  da falta  e,  caso o
professor não repor as aulas ou não der nenhuma justificativa, ele receberá a
falta.  Já  quanto  à  disponibilidade  de  aulas,  o  professor  deve  entregar  uma
justificativa por escrito para o respectivo chefe informando porque não pode dar
determinada  aula,  bem  como  em  relação  ao  horário  estipulado.  Os  outros
assuntos discutidos na reunião estarão na ata que o prof.  Admarço enviará à
direção. O prof. Paulo Soave questionou sobre a criação de um organograma dos
setores da Unidade de Araxá, sendo que este já havia sido solicitado em reuniões
passadas, e pediu para a direção fazer um quadro com os nomes dos servidores
que  ganham  FG  (Função  Gratificada)  e  CD  (Cargo  de  Direção)  com  as
respectivas FGs e CDs. Ele alega que esse quadro daria mais transparência à
Unidade. O prof. Admarço endossou a fala do prof. Paulo Soave e também propôs
um quadro sinóptico a ser publicado em locais estratégicos da unidade de forma a
evidenciar  a  transparência  das  funções  gratificadas.  O  professor  Henrique
respondeu que haverá uma mudança no quantitativo de FGs e CDs, quanto ao
organograma  ele  pedirá  para  que  o  mesmo  seja  atualizado,  assim  como  os
setores  que  fazem  atendimento  ao  público,  com  os  respectivos  chefes  e
servidores  que  os  compõem,  mas  que  informações  sobre  CD e  FG não  são
necessárias,  pois  estão  disponíveis  no  portal  da  transparência.  O prof.  Paulo
Soave também questionou quanto à melhora dos lanches da cantina e ressaltou
que  esse  pedido  já  havia  sido  feito.  O  prof.  Henrique  respondeu  que  as
solicitações dos alunos  já  foram repassadas ao  responsável  pela  cantina,  Sr.
Itagiba, e que possíveis reclamações devem ser feitas por escrito e enviadas ao
fiscal de contrato, para que o mesmo tome as providências cabíveis. O prof. Paulo
Soave  reclamou  da  televisão  que  instalaram  na  cantina,  devido  ao  fato  de
atrapalhar  as  aulas,  principalmente  em  dias  de  jogos  de  futebol,  pois  tira  a
atenção dos alunos além de fazê-los faltar de aula. O prof. Henrique respondeu
que irá fazer um ofício solicitando ao responsável pela cantina que não ligue a
televisão durante  o  horário  de  aulas.   Item 4 –  Comunicações:  O  professor
Henrique,  fechando  os  assuntos  do  dia,  citou  o  que  foi  discutido  e  decidido:
aprovação do pedido de afastamento por três anos do prof.  Leandro Resende
Mattioli para cursar doutorado; o esclarecimento pelo presidente da COOPE sobre
o cumprimento da mesma carga horária  feita  no CEFET-MG pelas servidoras
cedidas;  verificação  e  esclarecimento  de  questões  discutidas  na  reunião  dos
coordenadores  e  chefes  de departamento;  atualização no site  da  Unidade do
organograma da Unidade, com os nomes dos chefes de setor e dos respectivos
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servidores;  o  envio de um ofício  para  o responsável  pela cantina  para que a
televisão  não  seja  ligada  nos  horários  de  aula.  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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