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Às catorze horas do dia cinco de maio 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 8ª 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 23062.004124/2015-20, redistribuição do professor Thales Prado Fontes
para o Instituto Federal Goiano. Professor Henrique avisou que o processo passou pela
Assembleia Departamental, no dia 17/04/2015, e que já teve o acordo. Professor
Francisco, como diretor do departamento, onde está locado o professor, explicou sobre o
porque da redistribuição: para acompanhamento de conjuguê. O conselheiro Paulo
perguntou se teria uma vaga disponivel para a contratação de outro professor. Professor
Henrique esclareceu que a redistribuição somente ocorre quando há uma vaga disponível
para que seja efetivada a troca, e que a vaga já esta disponível, aguardando apenas o
trâmite legal do processo. Todos os que estavam presentes concordaram com a
redistribuição. 3.2) Processo 23062.004240/2014-68 – solicitação de afastamento de
professor efetivo para conclusão de doutorado da Professora Marcela Maria Nascimento
de Souza Soares - o professor Henrique explicou que será apenas por 6 (seis) meses,
que já teve o acordo da Assembleia Departamentoal e que não será necessário a
contratação de professor substituto. Estando o processo em conformidade com todos os
quesitos necessários para o afastamento, todos concordaram com o afastamento da
professora. 3.3) Professor Henrique comentou sobre a sugestão da servidora Heloisa
Zago Vilela, de se fazer um calendário com a programação de todas as reuniões da
Congregação, que será marcada na primeira terça feira de cada mês no mesmo horário,
ás catorze horas. Conselheiro Paulo perguntou: se mesmo sem pauta para ser analisado
ou deliberado, a reunião deverá acontecer? Professor Henrique disse que neste caso não
teria reunião. E, que caso a primeira terça feira seja um feriado, que a reunião fique
transferida para a semana seguinte. Todos concordaram. 3.4). Conselheiro Paulo solicitou
que ficasse esclarecido para todos os professores onde deveriam assinar a lista do
Adicional Noturno. Professor Henrique, explicou que cada professor esta lotado em um
determinado departamento, e sugeriu que cada departamento deverá fazer a lista dos
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professores que tenham o direito ao Adicional Noturno. E que cada professor deverá
procurar a lista no seu departamento. A decisão foi acordada por todos. Item 4 –
Comunicações: O professor Henrique fechando os assuntos do dia, citou o que foi
decidido: aprovação da redistribuição do professor Thales Prado Fontes e do afastamento
da Professora Marcela Maria Nascimento de Souza Soares; criação do calendário das
reuniões, e que será encaminhado a cada departamento a orientação sobre a execução
da lista de Adicional Noturno. 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, cinco de maio de dois mil e quinze.
Henrique José Avelar (Presidente)
Admarço Vieira da Costa
Paulo Azevedo Soave
Francisco de Castro Valente Neto
José Afonso de Matos Neto
Heloisa Zago Vilela (Secretária)
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