
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

 UNIDADE ARAXÁ

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

Às  catorze  horas  do  dia  trinta  de  março  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; 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  7ª  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) Processo de afastamento para conclusão de doutorado
do Professor Paulo Roberto Ortega.  O Prof. Henrique disse que o processo
voltou  para  acrescentar  os  critérios  para  a  liberação  de  professores  no
departamento. O mesmo decidiu encaminhar novamente o processo para Belo
Horizonte informando que para o próximo ano o número de professores afastados
vai estar dentro dos quinze por cento que é permitido por departamento além de
acrescentar  os  critérios  necessários,  com  isso  vai  atender  ao  oficio  circular
interno.  Todos  os  que  estavam  presentes  concordaram  com  a  decisão.  3.2)
Pedido  de  Remoção  da  professora  Milene  que  está  na  Unidade  de
Leopoldina, para Araxá.O prof. Henrique informou sobre o pedido de remoção
da professora Milene, da disciplina de Biologia,  aqui para a unidade de Araxá, ela
atualmente  está  lotada  em  Leopoldina.  Ele  justificou  que  o  prof.  Jorge  está
sobrecarregado  com vinte  e  uma  aulas  e  com a  vinda  da  professora  Milene
diminuiria o excesso de aulas do prof. Jorge. O prof. Henrique também informou
que entrou em contado com o diretor de CEFET de Leopoldina e o mesmo não se
manifestou contra a remoção, só pediu que precisaria de um código de vaga para
a unidade. Todos os que estavam presentes concordaram com o pedido.  3.3)
Pedido de Redistribuição do prof. Thales para a cidade de Catalão. O prof.
Henrique  informou  sobre  a  redistribuição  e  que  ela  se  daria  devido
acompanhamento de conjugue,  sendo que a sua esposa foi  aprovada em um
concurso na cidade de Catalão. Também ressaltou que o prof. Thales continuará
no CEFET/Araxá até abrir um novo concurso e será liberado para dar algumas
aulas  em  Catalão. Todos  os  que  estavam  presentes  concordaram  com  a
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redistribuição.  3.4)  Pedido  de  redistribuição  do  servidor  Júlio  Cesar  de
Resende. O prof. Henrique informou do pedido do servidor para ser redistribuído
para a UFTM na cidade de Uberaba, pois sua família não se adaptou em Araxá.  O
prof. Henrique informou que vai liberar a redistribuição do servidor somente se
vier outra vaga de Técnico em Contabilidade para o CEFET/Araxá. Todos os que
estavam  presentes  concordaram  com  a  redistribuição  e  com  o  critério
estabelecido.  3.5)  Não  houve  aprovado  para  a  vaga  de  Técnico  em
Laboratório  na  área  de  Construção  Civil.  O  prof.  Henrique,  a  pedido  da
professora  Delma,  informou  que  fizeram  contato  com  o  candidato  que  foi
aprovado na  segunda  colocação na  cidade de Viçosa,  só  que o  mesmo não
demonstrou  interesse  em  assumir  esta  vaga.  Sendo  assim,  o  prof.  Henrique
sugeriu que o melhor seria esperar até a abertura de um novo concurso. Todos os
que estavam presentes  concordaram com a decisão.  3.6) A pedido do prof.
Admarço o servidor Mario mandou um ofício solicitando sua remoção para a
unidade de Nepomuceno. Ele está com problema de saúde na família por isso
solicitou  a  remoção.  O  prof.  Admarço  informou  que  já  reuniu  com  os
coordenadores do curso de Eletrônica e de Engenharia de Automação e ambos
concordaram desde que venha outro professor ou um código de vaga aqui para
Araxá.  Todos  os  que  estavam  presentes  concordaram  com  a  remoção.  3.7)
Solicitação para a aquisição de cortinas e projetor de multimídia.  O prof.
Henrique informou que os alunos já haviam pedido para que as cortinas das salas
de  aula  fossem  trocadas  por  causa  do  sol  e  claridade.  Ele  também  citou  a
necessidade adquirir projetores de multimídia para serem fixados nas salas de
aula. Todos os que estavam presentes concordaram com a solicitação.              
Item 4 – Comunicações:  O professor Henrique fechando os assuntos do dia,
citou o que foi  decidido:  encaminhamento do processo do prof.  Paulo Ortega;
aprovação da remoção da professora  Milene;  aprovação da redistribuição dos
servidores Thales, Julio Cesar e da remoção do prof. Mario, desde que venham
códigos  de  vaga  para  a  unidade  de  Araxá;  e  liberação  para  a  aquisição  de
cortinas e projetor de multimídia.  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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