
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
 UNIDADE ARAXÁ

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

Às  quatorze  horas  do  dia  três  de  julho  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;  Rosângela do
Rosário Prado, representante suplente 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  27ª  Reunião  Ordinária  da
Congregação.  O professor Henrique José Avelar declarou aberta a reunião às
quatorze horas. Item 3 – Pauta do dia. O Presidente apresentou a pauta proposta
para a reunião.  3.1  Pedido de afastamento do prof. Luis Paulo Fagundes.  O
prof. Henrique informou a todos que o professor Luis Paulo Fagundes solicitou seu
afastamento de  três  anos para  cursar  doutorado  na  Universidade  Federal  de
Uberlândia. O prof. Henrique informou que o processo foi aprovado na Assembleia
Departamental de Eletromecânica, que estava dentro das normas legais e que o
mesmo já se encontra matriculado. Todos os que estavam presentes concordaram
com o afastamento. 3.2 Comissão de Avaliação. O prof. Henrique informou que o
processo para compor a comissão já está em andamento, que o Departamento de
Eletromecânica já tem seu representante, o professor Marco Antônio Durço. Ele
disse  também  que  vai  aguardar  se  mais  técnicos  administrativos  vão  querer
participar da eleição para compor a comissão, e que já avisou a presidente da
Comissão Eleitoral, Jalmira Fiuza, para realizar a eleição dos representantes dos
técnicos  administrativos  e  dos  discentes.  3.3  Reforma  do  SMOD.  O  prof.
Henrique  informou  que  os  engenheiros  da  Superintendência  de  Infraestrutura
(Sinfra)  estiveram na Unidade e aprovaram o processo de reforma do  SMOD.
Também disse que dará  o encaminhamento  deste  para que a obra  possa ser
iniciada.  3.4 Papelaria. O prof. Henrique informou que a atual responsável pelo
uso da papelaria, Juvenília Magalhães Aguiar, comunicou que não irá prorrogar o
contrato  e  que após o  dia  22  de agosto  não  irá  mais  prestar  os  serviços  de
papelaria. O prof. Henrique disse que ela alegou que não estava tendo retorno
financeiro. Sendo assim, será solicitada a abertura de um novo processo licitatório.
O prof. Paulo Soave disse que é preciso procurar um outro local para a papelaria,
pois  o  atual  fica  muito  afastado  da  grande  parte  dos  alunos.  A  técnica
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administrativa Rosângela do Prado sugeriu que poderia ser feita uma troca de
salas entre o “Banco do Livro” e a papelaria, pois a sala onde está o “Banco do
Livro”  está  melhor  localizada,  próximo  ao  Registro  Escolar  e  demais  salas
administrativas,  onde há um maior  fluxo de alunos.  O prof.  Henrique informou
também que os alunos do Diretório Acadêmico pediram para que, após vencer o
contrato da papelaria, verificar se eles podem prestar estes serviços. Ele disse
também  que  só  pode  passar  este  serviço  para  o  DA,  caso  ninguém  tenha
interesse em participar da licitação. O prof.  Henrique disse que vai aguardar o
prefeito José Afonso Neto voltar das férias para que possam analisar a mudança
de local. 3.5 Assuntos Gerais. O prof. Paulo Soave perguntou sobre a questão do
quiosque que está interditado. Ele disse que já se passou mais de um ano e nada
foi  feito.  O prof.  Henrique  informou que  o  prof.  José  Genário  procurou  várias
empresas  para  fazer  essa  reforma,  mas  apenas  uma  enviou  o  orçamento.  A
servidora Rosângela do Prado disse que poderia conversar com um engenheiro
para que venha na Unidade verificar se pode fazer a reforma. O prof. Alexandre
Morais  informou  que  poderia  ver  com  o  prof.  Diego  Barbosa  Noronha,
coordenador de projetos, para que ele possa fazer esse trabalho. O prof. Henrique
concordou com ambos e informou também que esta questão já foi passada para
os engenheiros da Sinfra, e que nos próximos dias eles estarão na Unidade para
acompanhar a obra da plataforma, com isso poder reunir com eles e discutir uma
solução. Outro item que o prof. Paulo Soave trouxe para a reunião foi quanto a
sala 404, ele disse que tinha uma janela sem vidro. O prof. Henrique disse que
solicitará  ao  servidor  Osvaldo  Geraldo  que  está  substituindo  o  prefeito  José
Afonso, para providenciar a instalação de vidros nesta janela e disse também que
qualquer problema que identificarem na parte de infraestrutura da Unidade podem
reclamar  para  o  prefeito  e  não  precisa  trazer  o  mesmo para  ser  discutido  na
Congregação.  O  prof.  Paulo  Soave  trouxe  outro  item  para  ser  discutido.  Ele
informou que o Departamento de formação Geral  está precisando de mais um
professor de química e não podem pedir, pois o CEFET já excedeu os 20%. O
prof. Henrique respondeu que já até falou para o Cláudio, que os 20% que o MEC
informou  é  do  banco  de  professores  ativos,  e  como  aposentaram  alguns
professores esse número acabou diminuindo. O prof. Paulo Soave disse que a
Unidade tem que batalhar e correr atrás dessas vagas de professores que já se
aposentaram e que pediram redistribuição, como do João Cirilo e da Gisele. O
prof. Henrique respondeu que o pedido já foi feito e que a Direção Geral já está
organizando um novo concurso. Também pediu que fosse formalizado (por escrito)
junto à diretoria geral o pedido de uma vaga de Técnico Administrativo para ser
utilizada na Remoção  mencionada  na última reunião da  congregação. O prof.
Paulo  Soave apresentou outro item a ser  discutido,  ele  disse  que poderia  ser
criada uma comissão para divulgar os cursos técnicos e de graduação oferecidos
pela Unidade, pois ele afirma que a procura pelos cursos vem diminuindo cada
vez mais. O diretor Henrique concordou com o prof. Paulo Soave e solicitará que
seja  enviado  a  todos  os  servidores,  um  e-mail  para  saber  quais  deles  terão
interesse  em  participar  desta  comissão.  O  objetivo  desta  será  de  preparar  e
divulgar os cursos e o processo seletivo da Unidade. Item 4 Comunicações:  O
professor  Henrique,  fechando  os  assuntos  do  dia,  citou  o  que  foi  discutido  e
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decidido: aprovação do afastamento do prof. Luis Paulo Fagundes; andamento da
Comissão de Avaliação e reforma do SMOD; fim do contrato da papelaria com a
atual cessionária e criação de uma comissão de divulgação da Unidade de Araxá.
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                    _______________________________________

Rosângela do Rosário Prado         _______________________________________

Hermann Viana Teixeira Galvão _______________________________________

Aldane Marcos Martins (Secretário)_______________________________________
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