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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
 UNIDADE ARAXÁ

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

Às  nove  horas  do  dia  treze  de  março  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 da
diretoria.  Estavam  presentes:  Henrique  José  Avelar,  Presidente;  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  Hermann Viana Teixeira Galvão, representante suplente
dos Discentes.  Item 1 – Verificação do quórum. Verificou-se o cumprimento do
quórum  regulamentar.  Item  2  – Abertura  da  23ª  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 Pedido de liberação para cursar mestrado do servidor
Maurício  José  Aureliano  Júnior.  O  prof.  Henrique  informou  a  todos  que  o
servidor Maurício José Aureliano Júnior solicitou sua liberação de dois dias para
cursar mestrado na Universidade Federal de Uberlândia, e também informou que
o mesmo já está matriculado como aluno regular conforme consta na declaração
de matrícula. O prof. Henrique disse que por não ter outro servidor para substituí-
lo, a liberação será de vinte e cinco por cento de sua carga horária semanal. Ele
será liberado por dois dias e compensará a carga horária excedente nos demais
dias da semana. Todos os que estavam presentes concordaram com a liberação
parcial do servidor.  3.3 Pedido de renovação do contrato da cantina.  O prof.
Henrique informou que o sr. Itagiba responsável pela cantina solicita a prorrogação
do contrato da mesma e caso o mesmo não for prorrogado, deverá ser feita uma
nova licitação. O prof. Paulo Soave disse que há muitas reclamações referentes à
cantina e que já foram feitas sugestões e estas nunca foram atendidas. Segundo
ele falta opções de lanches e os que são vendidos lá não são bons. Ele pede que
seja  feita  uma  nova  licitação.  A prof.ª  Fernanda  Jordão  disse  que  todos  os
usuários da cantina poderiam fazer sugestões para melhoria desta e o prof. Paulo
Soave, disse ainda que através destas sugestões poderiam acrescentar alguns
requisitos importantes no edital. O prof. Henrique disse que pedirá a abertura de
uma nova licitação para cantina e até o processo ser finalizado, o contrato será
renovado com atual  contratante acrescido de cláusula indicando que o mesmo
poderá ser cancelado mediante aviso de, pelo menos, trinta dias de antecedência.
Também informou que, de acordo com a sugestão da Prof. Fernanda Jordão, será
feita uma pesquisa on-line entre os servidores, com sugestões para melhoria da
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cantina, e uma outra pesquisa será feita entre os alunos pelo Diretório Acadêmico.
3.4 Assuntos Gerais. O prof. Paulo Soave informou que ligou várias vezes para a
Comissão de Avaliação em Belo Horizonte mas não conseguiu falar com eles. Ele
disse que já tinha pesquisado algumas informações como a composição desta
comissão e que já se poderia criar a comissão de avaliação da Unidade. O prof.
Henrique perguntou como seria composta essa comissão e o prof. Paulo Soave
disse que poderia ser representada por um docente de cada departamento, um
técnico administrativo e dois discentes, sendo um representante do curso técnico
e um do curso de graduação. O prof. Paulo Soave disse ainda que os docentes
poderiam ser  indicados  pelos  departamentos.  O  prof.  Henrique  disse  que  vai
verificar primeiramente com a coordenadora da Comissão Eleitoral  Local, prof.ª
Jalmira,  para  que  seja  feita  uma  eleição  para  escolha  dos  membros  desta
comissão.  O  prof.  Alexandre  Morais  informou  que  já  fez  o  anteprojeto  do  ar-
condicionado que será instalado no auditório e que já solicitou alguns orçamentos,
no entanto, as empresas ainda não deram resposta.  Item 4 Comunicações:  O
professor  Henrique,  fechando  os  assuntos  do  dia,  citou  o  que  foi  discutido  e
decidido:  a  liberação  parcial  do  servidor  Maurício  José  Aureliano  Júnior  para
cursar mestrado; a abertura de uma licitação para os serviços da cantina com
renovação do contrato  da  cantina atual  até que seja concluído o processo de
licitação  e  a  criação  de  uma  comissão  de  avaliação  da  Unidade.  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                     __________________________________________

Hermann Viana Teixeira Galvão     _______________________________________

Aldane Marcos  Martins (Secretário)______________________________________
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