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

Às dezesseis horas do dia 06 de outubro de dois mil e quatorze, reuniu-se a
Congregação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais,
Campus IV 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;  Admilson  Vieira  da  Costa,  representante  suplente  do
Departamento de Eletromecânica; Paulo Azevedo Soave, representante titular
do  Departamento  de  Formação  Geral;  e  Osvaldo  Geraldo,  representante
titular  dos  Técnicos  Administrativos.  Item  1  –  Verificação  do  quórum.
Verificou-se o cumprimento do quórum regulamentar. Item 2 – Abertura da 3ª
Reunião da Congregação. O professor Henrique José Avelar declarou aberta
a reunião às dezesseis horas.  Item 3 – Pauta do dia.  O professor Henrique
antes de apresentar a pauta do dia, fez a leitura da ata da 2ª reunião ordinária
da  Congregação.  O  conselheiro  professor  Paulo,  sugeriu  que  fosse
encaminhando junto com o e-mail de convocação a ata para o conhecimento
de todos. A sugestão foi aceita pelo presidente da Congregação e teve o apoio
de  todos.  Após  a  leitura  da  Ata  da  2ª  Reunião  Ordinária,  o  conselheiro
Professor Paulo solicitou que fosse corrigido um comentário que o mesmo fez,
então a  ata  não foi  aprovada,  voltando para  ser  refeita  e  ficando para  ser
encaminhado  via  e-mail  para  o  conhecimento  e  aprovação  de  todos.  O
Presidente  apresentou  a  pauta  proposta  para  a  reunião.  3.1) Analise  e
aprovação  do  processo  nº  23062.004168/2014-79,  da  servidora  técnica
administrativa,  Joelma  Maria  da  Silva,  que  requer  afastamento  para
capacitação,  ocupante  do  cargo  de  Auxiliar  em  Administração.  Iniciou
explicando  que  a  servidora  já  está  cursando  o  Mestrado  Profissional  em
Processos  de  Ensino,  Gestão  e  Inovação  no  Centro  Universitário  de
Araraquara - UNIARA. E, conforme artigo 14, inciso IV, o técnico administrativo
em  afastamento  para  qualificação  em  pós-graduação,  deve  ter  o  mesmo
tratamento devido aos docentes. Enfatizou que a área de estudo tem que estar
correlata com o cargo em que ocupa. Explicou que o mestrado que a servidora
esta fazendo é na área em que atua e que é importante incentivar os técnicos
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administrativos a se capacitem, e que o processo deveria ser analisado pela
Congregação. Acrescentou que terá uma outra funcionária para ocupar a sua
função. E conforme orientação do setor de Recursos Humanos do campus I de
Belo Horizonte, o procedimento para o afastamento deveria ter anuência do
chefe  imediato  e  em  seguida  encaminhado  para  a  Congregação,  e  após,
enviado  para  o  Recursos  Humanos  para  os  devidos  procedimentos
administrativos. E, que ele como chefe imediato da requerente já deu o parecer
favorável, e o passo seguinte é passar pela congregação para a aprovação. O
conselheiro Admarço, disse que é interessante incentivar os administrativos.
Conselheiro  Admilson,  questionou  se  teria  alguém  para  substituí-la,  prof.
Henrique  explicou  que  as  três  vagas  de  Assistente  em  Administração  do
concurso  público  que  está  para  acontecer,  um dos  novos  consursados  irá
ocupar o lugar da Joelma, e que a mesma somente irá se afastar no próximo
ano, a partir de janeiro de 2015. Colocou em votação, e todos os presentes
foram favorável ao afastamento.  Professor Henrique perguntou se alguém teria
mais  alguma  questão  a  ser  colocada  em  pauta.  3.2)  O  conselheiro  Paulo
questionou sobre a coleta do lixo reciclado, que não está acontecendo e que
o pessoal da limpeza, ao recolher mistura todo o lixo. Professor Henrique disse
que irá reativar a comissão de resíduos sólidos para que seja feita a orientação
necessária  na  coleta  seletiva.   3.3) O  conselheiro  Osvaldo  pediu  um
esclarecimento sobre o responsável  pela  construção da quadra.  Professor
Henrique disse que está a cargo do professor engenheiro José Genário Keles,
e do professor Sérgio Cardoso Barcelos, com o apoio do José Afonso M. Neto,
prefeito  do campus,  o qual  tem tirado fotos do encaminhamento da obra e
enviado para o sr. Fernando, responsável por obras do CEFET - MG.  3.4) O
professor Admarço, questionou sobre a  segurança da porta do laboratório
de mecânica; explicou que recentemente o laboratório foi deixado com a luz
acesa e os computadores ligados, e que não tinha como saber quem o usou
por último, e ele sugeriu que se colocasse uma fechadura com reconhecimento
biométrico e que assim saberia quem foi o último usuário da sala e evitaria todo
o problema. O conselheiro Paulo concordou com a idéia,  e também solicita
para  o  Laboratório  de  Física,  para  haver  melhor  controle  do  mesmo.  O
conselheiro Admarço comentou que qualquer fechadura que for colocar seria
necessário  trocar  as  portas,  pois  as  atuais  estão  deterioradas.  Professor
Henrique  explicou  que  no  campus  I  em  Belo  Horizonte,  foram  instaladas
câmeras internas, e que evitaram roubos. Que no laboratório de informática do
campus Araxá já tem câmeras e que irá verificar a possibilidade de instalar
câmeras em todos os outros laboratórios. E que a questão sobre a fechadura
biométrica, teria que abrir processo e que provavelmente seria para o próximo
ano em virtude do valor.  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. E que cada representante verifique junto ao
seu  departamento  o  encaminhamento  de  pautas  para  as  reuniões  da
Congregação. Nada mais a ser discutido. Eu, Heloisa Zago Vilela, lavrei esta
ata,  que  vai  ser  assinada  pelo  Presidente  e  pelos  demais  membros  que
estiveram  presentes  nesta  reunião.  Araxá,  seis  de  outubro  de  dois  mil  e
quatorze.
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Henrique José Avelar (Presidente)                                                                         
Admarço Vieira da Costa                                                                          
Admilson Vieira da Costa                                                                          
Paulo Azevedo Soave                                                                          
Osvaldo Geraldo                                                                          
Heloisa Zago Vilela (Secretária)                                                                          
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