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

Às dezesseis horas do dia oito de setembro de dois mil e quatorze,  reuniu-se, sob a
presidência do professor Henrique José Avelar, a Congregação do Centro Federal de
Educação Tecnológica de Minas Gerais, Unidade Araxá, na Sala de Inglês, Bloco dois.
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;  Delma Pereira  Caixeta,
representante  suplente  do  Departamento  de  Minas  e  Construção  Civil  e  Osvaldo
Geraldo, representante titular dos Técnicos Administrativos.  Item 1 – Verificação do
quórum. Verificou-se o cumprimento do quórum regulamentar. Item 2 – Abertura da
2ª  Reunião  da  Congregação.  O professor  Henrique  José  Avelar  declarou  aberta  a
reunião às dezesseis horas.  Item 3 – Pauta do dia.  O Presidente apresentou a pauta
proposta  para  a  reunião:  1)  Solicitação  de  verba  para  apresentação  de  trabalho  em
congresso.  2)  Processo  de  Licitação  para  contratação  de  serviços  de  papelaria.  3)
Comunicações. Após apresentação, a pauta foi aprovada com cinco votos favoráveis.
Item 3.1 –  Solicitação de verba para apresentação de trabalho em congresso -  O
presidente  deu início  à  discussão,  informando aos  conselheiros  que a  solicitação  de
verba para apresentação de trabalho científico em congresso tratava-se da servidora da
unidade, Jaqueline de Sousa Borges de Assis. Ele informou que a mesma atualmente faz
doutorado na Universidade Federal de Uberlândia e pretende apresentar um trabalho na
Universidade Estadual de Londrina – Paraná. O presidente informou aos conselheiros
que a verba ou diárias destinadas a esses fins encontram-se restritas. Acrescentou que há
uma escassez muito grande de diárias. Ele disse que há meses atrás, a servidora Míriam
também solicitou ajuda nesse sentido,  porém o pedido foi negado. Informou que no
momento  não há como custear  esses  gastos.  Nesta  situação,  o presidente  disse que,
conversou com a servidora e a pediu que verificasse a possibilidade de conseguir ajuda
através  do  programa  da  instituição  que  será  apresentado  o  trabalho.  O  conselheiro
Paulo,  ciente  da situação,  sugeriu  que  os  solicitantes  primeiro  tentem buscar  apoio
através do programa de pós-graduação que têm verbas específicas para esse fim, depois
 Instituições com programas vinculados ao CNPQ ou CAPES e em último caso, aqui no
CEFET. O Conselheiro  Admarço também concordou com a sugestão. O conselheiro
também sugeriu que definam normas para filiações do CEFET-MG às publicações para
que  a  instituição  se  fortaleça,  visto  que  a  mesma  pretende  tornar-se  universidade
Tecnológica.  O  presidente  deu  prosseguimento,  dizendo  que  irá  conversar  com  a
servidora Jaqueline para que ela veja junto ao setor de Recursos Humanos. Acrescentou
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que existem na Legislação, incentivos à qualificação, mas que há outro agravante, que é
o da liberação dos servidores para capacitação. A negociação de liberação do servidor
deve ser mediante condições internas, visto que não existe contratação de substitutos
para técnicos administrativos. Disse ainda, que não deveria haver diferenciação entre
técnicos administrativos e professores,  mas pelo visto,  isto vem ocorrendo. Segundo
informações,  não haveria  diferenciação para liberação de técnicos  ou professores.  O
Conselheiro  Admarço  disse que não deveria  ser desta  forma,  que não importa  se a
produção científica é de um técnico ou de um professor. O presidente destacou que o
professor  e  o  técnico  ajudam  muito  a  instituição,  mas  tratando-se  de  avaliações
institucionais, o que tem maior peso ou que conta pontos são os professores, em termos
de  produções  científicas.  O  Conselheiro  Paulo disse  que,  nesse  caso,  dever-se-ia
estipular setenta por cento de verba para professores e trinta por cento para técnicos
administrativos,  considerando que estatisticamente teria mais professores utilizando a
verba. O Conselheiro Osvaldo não concordou com a sugestão. O presidente realçou que
infelizmente  a  lei  não  enxerga  o  técnico  administrativo  dando  um  retorno  ao
desenvolvimento da instituição em termos de pesquisa e que há discrepâncias entre as
categorias,  porque na realidade,  as avaliações institucionais  focam nos trabalhos dos
cursos  superiores.  Sendo assim,  o que  realmente  conta  são as  produções  científicas
voltadas para o professor do curso superior. Não existe ainda nem sequer avaliações
para cursos técnicos,  tampouco para os técnicos  administrativos  em termos de nota.
Item 3.2 –  Processo de Licitação para contratação de serviços de papelaria -  O
presidente informou que o contrato de prestação de serviços de papelaria da Unidade
Araxá venceu no ano passado e foi solicitada nova licitação. Ele disse que solicitou à
diretora adjunta,  Maria  José de Oliveira,  para fazer  um levantamento  dos preços de
locação na região próxima à Unidade para terem uma noção de valores cobrados em
espaços similares. Após o levantamento, decidiram que seria cobrado em torno de cento
e noventa reais. Além desta exigência, foram estipulados os horários de atendimento ao
aluno, sendo: de oito às doze e trinta e das dezoito e trinta às vinte e uma horas. Tais
informações foram encaminhas ao CEFET de Belo Horizonte.  O Conselheiro  Paulo
questionou ao presidente se esta tarefa não caberia à administradora Janaína, visto que
ela  deveria  estar  mais  alinhada  aos  assuntos  de  gestão  da  instituição.  O presidente
concordou, e explicou que alguns assuntos são descentralizados, ou seja, encaminhados
à diretoria. O Conselheiro Paulo disse que concorda, mas que estas deveriam ir até certo
ponto. Disse ainda que a Administradora deve ser uma referência, deve estar alinhada
aos processos para que novos diretores não percam tempo “reinventando a roda” em
cada  gestão.  O  Conselheiro  Admarço concordou  com  o  Conselheiro  Paulo e
acrescentou  que  os  setores  da  instituição  devem  ter  as  informações  pertinentes
alinhadas.  Seguindo,  o  presidente  disse  também  que  no  setor  de  Reprografia  da
Unidade, destinado aos serviços da instituição e reprodução de provas e afins, a partir de
agora, existe um controle para cópias. O conselheiro  Osvaldo disse que antes disso,
muitas  vezes  ele  atendeu  pessoas  no  setor  de  Reprografia  solicitando  cópias  sem
justificativas.  O  conselheiro  Admarço concordou  que  deve  haver  controle.  A
conselheira Delma também concordou, inclusive disse que deveriam retirar a máquina
da sala  dos  professores e levá-la  para o setor  de Reprografia  para evitar  o  abuso e
desperdício de papel. O conselheiro Paulo também concordou e acha que a maioria das
pessoas não tem consciência e não utilizam as copiadoras adequadamente, exagerando
nos gastos. O presidente disse que concorda, mas acredita que se pode conscientizar as
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pessoas, além do mais, a impressora na sala dos professores foi colocada com o objetivo
de atender demandas urgentes e de pequeno volume. Assim, decidiram colocar avisos
para que os professores a utilizem com critério e moderação, deixando o material de
maior  volume  para  o  setor  de  Reprografia.  Item 4 –  Comunicações.  O presidente
comunicou  que  para  a  próxima  reunião,  será  encaminhado  e-mail  aos  titulares  e
suplentes, com a pauta da próxima reunião. Nada mais a ser discutido. Eu, Joelma Maria
da Silva, lavrei esta ata, que vai assinada pelo Presidente e pelos demais membros que
estiveram nesta reunião. Araxá, oito de setembro de dois mil e quatorze.

Henrique José Avelar (Presidente)                                                                                 
Admarço Vieira da Costa                                                                                 
Paulo Azevedo Soave                                                                                 
Delma Pereira Caixeta                                                                                 
Osvaldo Geraldo                                                                                 
Joelma Maria da Silva (Secretária)                                                                                 
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