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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
 UNIDADE ARAXÁ

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

Às nove horas do dia  treze de fevereiro  de dois  mil  e  dezessete, 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 701.
Estavam presentes:  Henrique José Avelar, Presidente;  Adriano Roberto Tarifa
Vicente, representante titular dos Técnicos Administrativos; Alexandre Morais de
Oliveira,  representante  titular do  Departamento  de  Eletromecânica;  Fernanda
Ribeiro Jordão,  representante titular do Departamento de Minas e Construção
Civil; Paulo Azevedo Soave, representante titular do Departamento de Formação
Geral e Amanda Cristina Carneiro, representante suplente dos Discentes. Item 1
– Verificação do quórum. Verificou-se o cumprimento do quórum regulamentar.
Item 2  – Abertura  da  22ª  Reunião Ordinária  da Congregação.  O  professor
Henrique José Avelar declarou aberta a reunião às nove horas. Item 3 – Pauta do
dia. O Presidente apresentou a pauta proposta para a reunião. 3.1 Calendário de
reuniões. O prof. Henrique marcou as datas e horários das próximas reuniões
ordinárias da congregação deste semestre. As reuniões foram programadas para
a primeira segunda feira de cada mês, cujas datas são: seis de março, três de
abril, oito de maio, cinco de junho e três de julho. Os horários serão às nove horas
exceto  do  mês  de  julho  que  ocorrerá  às  catorze  horas.  3.2  Pedido  de
afastamento do prof. Marcus Caetano Domingos. O prof. Henrique informou a
todos que o professor Marcus Caetano Domingos solicitou seu afastamento para
cursar doutorado na Universidade Estadual de São Paulo, Campus de Franca. O
prof.  Henrique  informou  que  o  processo  foi  aprovado  pelo  Departamento  de
Formação Geral,  que estava  dentro  das normas legais  e que o  mesmo já  se
encontra  matriculado.  Todos  os  que  estavam  presentes  concordaram  com  o
afastamento.  3.3 Pedido de liberação da servidora Edenir Vitoria de Araujo
Santos. O prof. Henrique informou que a servidora Edenir Vitoria de Araujo Santos
pediu sua liberação de dois dias por semana, ou 40% de sua carga horária total
para  cursar  doutorado.  O  prof.  Henrique  disse  que  trouxe  o  processo  para  a
Congregação  apesar  deste  ter  sido  indeferido  pelo  departamento  de  Minas  e
Construção Civil, no qual a servidora está lotada, pois o processo foi endereçado
para a Congregação. O prof. Henrique concordou com o posicionamento contrário
à liberação e, além do fato de que a liberação não poderia ser maior que 25%,
citou alguns motivos que impedem a servidora de se ausentar, como a inexistência
de  outro  servidor  para  poder  substituí-la  durante  sua  ausência  e  falta  de  um
comprovante de matrícula regular, sendo que a requerente apenas apresentou o
resultado de aprovação como aluna especial,  para cursar  disciplina isolada.  O
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prof. Henrique disse ainda que todos aqueles que vierem abrir um processo deve
encaminhá-lo primeiramente à chefia imediata e não direto à congregação.  3.4
Assuntos  Gerais.  O  prof.  Alexandre  Morais  informou  sobre  o  projeto  de
instalação de ar-condicionado no auditório, ele alegou que é de suma importância
a instalação deste equipamento nesta sala, que é muito usada para realização de
reuniões e palestras. O prof. Henrique disse que a instituição está priorizando a
instalação de ar-condicionado nas unidade cujas cidades são mais  quentes,  e
Araxá não estaria entre elas. O prof. Alexandre Morais reafirmou a necessidade
deste projeto e disse que este deveria ser enviado a Belo Horizonte, que talvez
fosse aprovado por não ser um valor expressivo, lembrou ainda que o mesmo já
está pronto. O prof. Henrique disse que vai conversar com o diretor geral sobre
esse  projeto  pedindo  a  aprovação  deste.  O  prof.  Alexandre  Morais  perguntou
quanto à criação da Comissão de avaliação que iria ser discutida na congregação.
O prof. Paulo Soave respondeu que na próxima reunião trará mais informações
sobre esse assunto.  Item 4 Comunicações:  O professor Henrique, fechando os
assuntos  do  dia,  citou  o  que  foi  discutido  e  decidido:  marcação  das  datas  e
horários das próximas reuniões deste semestre, que deverá ser disponibilizado no
site da Unidade; a aprovação do afastamento do professor Marcus Caetano; o
indeferimento do pedido de liberação da servidora Edenir Vitoria Araujo Santos; a
solicitação ao diretor geral da instalação de ar-condicionado na sala do auditório.
Eu,  Aldane  Marcos Martins,  secretário,  lavrei  a  presente  ata  que,  após lida  e
aprovada, será assinada por todos os presentes.

Henrique José Avelar (Presidente) _______________________________________

Alexandre Morais de Oliveira _______________________________________

Fernanda Ribeiro Jordão _______________________________________

Paulo Azevedo Soave                    __________________________________________

Amanda Cristina Carneiro            _______________________________________

Adriano Roberto Tarifa Vicente _______________________________________

Aldane Marcos Martins (Secretário)__________________________________________
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