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Às catorze horas do dia quatro de fevereiro 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; Claudio Pereira Lima, representante suplente do
Departamento de Formação Geral; Francisco de Castro Valente Neto, representante
titular do Departamento de Minas e Construção Civil; Delma Pereira Caixeta,
representante suplente do Departamento de Minas e Construção Civil. Item 1 –
Verificação do quórum. Verificou-se o cumprimento do quórum regulamentar. Item 2 –
Abertura da 6ª 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) Papelaria – Professor Henrique informou que já teve
licitação e que foi publicado, porém, a direção do campus não recebeu nenhuma
comunicação. E que a direção teria interesse em renovar o contrato com a empresa que
administra a papelaria, e que ele já reclamou da falta de comunicação em Belo Horizonte.
A Conselheira Profª Delma solicitou que fosse elaborado um melhor cardápio de lanches.
Prof. Henrique explicou que o servidor Antonio de Pádua é o fiscal do funcionamento da
cantina, e será solicitado uma avaliação do funcionamento no periodo de vigência do atual
contrato. O servidor Antonio informou que até o presente momento não chegou até ele
nenhuma reclamação. Prof. Henrique informou que será solicitado ao proprietário da
cantina, que seja afixado cartaz com as seguintes informações: preço, cardápio e horário
de funcionamento em local visivel, para que seja aprovada a renovação do contrato. 3.2)
Afastamento do Prof. Paulo Fernando Ortega – liberação para terminar o doutorado
sanduíche – Prof. Henrique explicou que o processo já esteve na Congregação, e foi
devolvido porque não havia passado na assembléia departamental. Agora, já passou na
assembléia departamental, e consta no processo um parecer favorável da diretora do
departamento onde está lotado o professor. A decisão foi acordada por todos e ficou
definido que as normas de afastamento serão discutidas em todos os departamentos.
Nada mais a ser discutido. Eu, Heloisa Zago Vilela, secretária, lavrei a presente ata, que
após lida e aprovada será assinada por todos os presentes.
Henrique José Avelar (Presidente)
Admarço Vieira da Costa
Claudio Pereira Lima
Francisco de Castro Valente Neto
Delma Pereira Caixeta
Heloisa Zago Vilela (Secretária)
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