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

Às  nove  horas  do  dia  dez  de  abril  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;  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  Hermann  Viana  Teixeira  Galvão,
representante titular dos Discentes. Item 1 – Verificação do quórum. Verificou-se
o  cumprimento  do  quórum regulamentar.  Item 2  – Abertura  da  24ª  Reunião
Ordinária da Congregação. O professor Henrique José Avelar declarou aberta a
reunião às nove horas. Item 3 – Pauta do dia. Antes de apresentar a pauta o prof.
Henrique informou que o item sobre a restruturação do curso de Engenharia de
Automação Industrial  foi  retirado de pauta a pedido do prof.  Paulo Soave que
explicou que este item não precisava mais passar pela Congregação, somente
pelo colegiado do curso. O prof. Alexandre Morais pediu para que o prof. Paulo
Soave explicasse de forma geral como seria esse plano de restruturação. O prof.
Paulo Soave informou que após a restruturação,  o curso ficará mesclado com
aulas no período da tarde e da noite.  Ele disse também que será exigido dos
alunos  uma  carga  horária  de  atividades  de  extensão  e  que  o  plano  de
restruturação é uma exigência do MEC. O Presidente apresentou a pauta proposta
para a reunião.  3.1 Pedido de prorrogação de afastamento para capacitação
do prof. Alexander Martin Silveira Gimenez. O prof. Henrique informou que o
prof. Alexander Martin Silveira Gimenez pede a prorrogação de seu afastamento
para  capacitação  para  o  período  de  16/01/2018,  sendo  que  o  prazo  atual  se
encerra  em  30/06/2017.  Também  informou  que  o  pedido  foi  aprovado  na
Assembleia Departamental. Todos os que estavam presentes concordaram com o
pedido de prorrogação. 3.2 Comissão de Avaliação. O prof. Henrique disse que
conversou  com  a  prof.ª  Jalmira,  presidente  da  Comissão  eleitoral,  sobre  a
realização  de  uma eleição  para  representantes  da  comissão  de  avaliação,  no
entanto, precisaria das atribuições desta. O prof. Paulo Soave informou que uma
das atribuições seria de avaliar todos os setores da Unidade, e que esta avaliação
seria feita pelos usuários e não pelos colegas de setor, além de outras atribuições
como elaborar  os procedimentos de avaliação dos setores,  a  ser  submetido à
Congregação, para aprovação e emitir relatório de avaliação a ser divulgado no
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site.  A constituição  seria  de  um professor  de  cada  departamento,  um técnico
administrativo  e  de  dois  alunos,  sendo  um  do  curso  técnico  e  um  do  curso
superior.  Ele disse também que a avaliação será feita anualmente e o objetivo
desta  seria  de  melhorar  o  atendimento  aos  usuários  e  o  funcionamento  dos
setores da Unidade.  O prof.  Henrique disse que seria  enviado um documento
inicial  com  as  atribuições  e  a  constituição  da  comissão  aos  membros  da
Congregação, para que os mesmos pudessem opinar sobre o mesmo e melhorar
o texto, para que seja elaborada uma Resolução da Congregação a respeito, a fim
de  solicitar  a  eleição  para  constituição  da  referida  comissão.  3.3  Pedido  de
redistribuição da técnica administrativa Raquel de Fátima Braga da UFMG
para a  Unidade Araxá.  O prof.  Paulo  Soave  disse  que recebeu o  pedido  de
redistribuição da técnica administrativa Raquel de Fátima Braga, da UFMG, cujo
cargo é assistente em administração. Ele afirmou que a servidora tem interesse de
vir para a Unidade, pois seu esposo já trabalha nesta instituição, o prof. Paulo
Ortega.  O prof.  Henrique informou que já  tinha conversado com o prof.  Paulo
Ortega e explicou que já existem duas servidoras que estão querendo vir para a
Unidade,  a  Ana  Paula  e  a  Dayana,  ambas  trabalham  no  CEFET  em  Belo
Horizonte, e no caso essas duas servidoras teriam prioridade. Ele explicou que ela
poderia  vir  também  por  cooperação  técnica  ou  por  cessão,  caso  a  UFMG
disponibilizasse  uma  vaga  para  a  Unidade.  3.4  Assuntos  Gerais.  O  prof.
Alexandre Morais de Oliveira informou que o ante projeto de instalação do ar-
condicionado do auditório já está pronto e que já tem os orçamentos necessários
com custos para previsão dos equipamentos e instalação. O prof. Henrique disse
que já conversou com o prof. Gray e me pediu para que juntasse a documentação
para ser encaminhada à direção geral para solicitação da abertura do processo
licitatório. Item 4 Comunicações: O professor Henrique, fechando os assuntos do
dia, citou o que foi discutido e decidido: aprovação do pedido de prorrogação de
afastamento do prof.  Alexander Martin Silveira Gimenez; criação das diretrizes,
objetivo e constituição da comissão de avaliação da Unidade; entrada da servidora
Raquel de Fátima Braga na fila de redistribuição para a Unidade e finalização e
envio a Belo Horizonte do projeto de instalação do ar-condicionado no 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                    __________________________________________

Hermann Viana Teixeira Galvão     _______________________________________

Adriano Roberto Tarifa Vicente _______________________________________

Aldane Marcos Martins (Secretário)__________________________________________
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