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Às  nove  horas  do  dia  oito  de  maio  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; Felipe de Moraes Russo, representante suplente 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  25ª  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 Comissão de Avaliação. O prof. Henrique informou
que enviou aos membros desta um documento com algumas informações sobre a
Comissão de Avaliação, como atribuições e constituição, e disse que não houve
retorno dos membros sobre este. Em seguida ele leu o documento e informou que
os  técnicos  administrativos  pediram  para  aumentar  a  quantidade  de
representantes da categoria na comissão. O prof. Paulo Soave propôs algumas
alterações. Passam a ser atribuições: “elaborar a avaliação e o procedimento de
avaliação  dos  setores  da  Unidade;  propor  alterações  neste  regulamento,  para
posterior aprovação pela Congregação da Unidade.” Quanto à constituição alterou
de  um  para  dois  representantes  técnicos  administrativos.  A  escolha  dos
representantes dos departamentos será feita nas Assembleias Departamentais, já
os representantes dos técnicos administrativos e discentes serão escolhidos por
meio de eleição. O prazo de escolha dos integrantes deverá ser concluído até o
dia 1º de agosto. Todos os presentes concordaram com as alterações e com o
documento  final.  3.2  Resultado  da  pesquisa  sobre  a  lanchonete.  O  prof.
Henrique leu o resultado da pesquisa sobre a lanchonete aos membros presentes.
Em seguida informou que solicitará que os itens mais votados sejam inseridos no
edital de licitação da lanchonete. 3.3 Assuntos Gerais. O prof. Alexandre Morais
de Oliveira  informou que recebeu um e-mail  do  Breno Guimarães Mendes  da
Superintendência  de  Infraestrutura  do  CEFET-MG,  onde  informou  que  não  foi
possível  abrir  o  processo  licitatório  do  ar-condicionado  do  auditório  com  as
informações recebidas por ele e sugeriu que a demanda fosse enviada à Direção
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Geral para ser aprovada e em seguida encaminhada à equipe técnica da SINFRA.
O prof. Alexandre Morais solicitou que este documento com a demanda do ar-
condicionado seja enviado à Direção Geral para que o processo seja formalizado
e atendido. O prof. Henrique informou que enviará essa demanda ao prof. Gray
Farias Moita, Diretor de Planejamento e Gestão. Outro item que o prof. Alexandre
Morais trouxe para a reunião se refere ao departamento de compras. Ele disse
que este departamento deveria se encarregar de fazer todo processo de compra,
inclusive de fazer os orçamentos. Ele afirmou que algumas vezes fez o processo
praticamente sozinho, inclusive de carimbar as folhas. O prof. Paulo Soave disse
que deveria ter um técnico administrativo específico para este departamento e que
geralmente  os  professores  estão  tendo  que  montar  todo  o  processo.  Disse
também que o diretor deveria dar essas atribuições ao departamento de compras
para que eles fizessem todo o processo. A prof.ª Fernanda Jordão disse que os
processos do Departamento de Minas e Construção Civil  chegam praticamente
prontos.  O  prof.  Alexandre  Morais  disse  ainda  que  as  planilhas  de  compras
também devem ser feitas pelos servidores deste setor. O prof. Henrique afirmou
que vai passar essas observações ao departamento de compras e ressaltou que o
pedido  de  compra  deve  ter  as  especificações  técnicas  do  produto  além  da
sugestão de alguns fornecedores. Iniciando outro item, o prof. Alexandre Morais
leu  uma  das  atribuições  das  Congregações  de  Unidades,  que  é  de  “aprovar,
anualmente,  o  programa  de  trabalho,  o  orçamento,  o  relatório  de  gestão  e  a
prestação de contas da Diretoria de Unidade”. Ele afirmou que é importante fazer
essa prestação de contas da Unidade. O prof. Henrique disse que infelizmente
não tem disponíveis  todas essas informações.  O prof.  Paulo  Soave disse  que
poderia ser feita a prestação de contas com as informações existentes, como o
relatório  anual  de  despesas  para  ser  discutido  no  início  do  ano.  Ele  também
solicitou que o relatório de despesas do ano passado poderia ser discutido na
próxima reunião. O prof.  Henrique informou que o relatório anual  de despesas
será discutido  nesta Congregação no início  de cada ano e pedirá  a servidora
Janaína Luciana Alves da Coordenação de Administração o relatório de despesa
do ano passado para ser discutido na próxima reunião. Item 4 Comunicações: O
professor  Henrique,  fechando  os  assuntos  do  dia,  citou  o  que  foi  discutido  e
decidido:  conclusão  do  texto  sobre  as  atribuições,  constituição  e  escolha  dos
membros  da  comissão  de  avaliação  da  Unidade;  inclusão  dos  resultados  da
pesquisa na solicitação de processo licitatório da lanchonete; envio da demanda
do ar-condicionado do auditório ao prof. Gray Farias Moita e discussão sobre o
relatório  de  despesas  da  Unidade  a  cada  início  de  ano.  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 _______________________________________

Felipe de Moraes Russo                _______________________________________

Paulo Azevedo Soave                    _______________________________________
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Hermann Viana Teixeira Galvão     _______________________________________

Adriano Roberto Tarifa Vicente _______________________________________

Aldane Marcos Martins (Secretário)_______________________________________
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