
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
 UNIDADE ARAXÁ

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

Às  dez  horas  do  dia  cinco  de  março  de  dois  mil  e  dezoito, 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  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  32ª  Reunião
Ordinária da Congregação. O professor Henrique José Avelar declarou aberta a
reunião às dez horas.  Item 3 – Pauta do dia.  O Presidente apresentou a pauta
proposta para a reunião. 3.1 Agenda de reuniões do primeiro semestre. O prof.
Henrique  informou a  todos  que  as  próximas reuniões ocorrerão  nas primeiras
segundas-feiras do mês, caso algum membro não possa participar, este deverá
avisar e com isso a reunião poderá ser adiada para sexta-feira da semana em
curso.  O  horário  das  reuniões  será  às  dez  horas  da  manhã.  3.2  Pedido  de
afastamento  para  capacitação  do  prof.  Marcélio  Prado  Fontes. O  prof.
Henrique informou que o prof. Marcélio Prado Fontes solicitou afastamento para
cursar  doutorado no período de dois  anos.  A profa.  Fernanda Jordão também
informou que o referido professor precisa desse afastamento para terminar seu
curso  de  doutorado  na  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul,  que  seu
afastamento foi aprovado na Assembleia Departamental de Minas e Construção
Civil e que será contratado um professor para substituí-lo. O prof. Henrique disse
ainda que no processo de solicitação estavam anexos os documentos necessários
como: comprovante de matrícula, projeto apresentado para o doutorado, ata da
assembleia e resolução do DMCAX, onde estabelece regras para liberação de
docentes para capacitação. Todos os que estavam presentes concordaram com o
afastamento. 3.3 Assuntos Gerais. O prof. Henrique mostrou a todos o relatório
de despesas da unidade do ano de 2017 e também informou que o valor  do
aluguel  que  será  pago  pelos  novos  permissionários  da  Lanchonete  será  de
R$1610,00.  Também informou que saiu  no  Diário  Oficial  da  União o  edital  do
processo de licitação para construção da portaria na Unidade. O prof. Alexandre
Morais  perguntou  sobre  o  processo  do  prof.  Paulo  Ortega.  O  prof.  Henrique
respondeu  que  o  prof.  Paulo  Ortega  vai  continuar  na  Unidade  até  julho,  pois
somente após esse período o CEFET-MG poderá contratar  um professor  para
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substituí-lo. O prof. Alexandre Morais afirmou que quem deveria assumir a vaga do
prof. paulo Ortega deveria ser um professor efetivo. O prof. Henrique respondeu
que já está aberto um concurso público para a referida vaga, mas até a chegada
do professor  efetivo,  será contratado um professor  substituto  para ministrar  as
aulas do prof. Paulo Ortega. O prof. Alexandre Morais também informou que a
diretoria da Unidade Araxá deve enviar um pedido formal à direção geral para que
coloquem  em  prioridade  na  SINFRA  (Superintendência  de  Infraestrutura)  a
atualização do projeto do ar condicionado do auditório que já está pronto, para
confecção do respectivo edital. O prof. Henrique disse que fará essa formalização
à direção geral.  Iniciando outro assunto, o Dr. Adriano informou que os técnicos
administrativos têm uma demanda que diz respeito à carga horária de trabalho de
trinta  horas,  que vários  setores  poderiam ter  sido  contemplados  e  não foram,
como  por  exemplo  o  SMOD,  que  tem  atendimento  pelo  SIASS  (Subsistema
Integrado de Atenção à Saúde do Servidor), ou seja, atendem outros servidores
federais  e  com  isso  tem  atendimento  externo.  Ele  informou  ainda  que  essa
demanda  foi  levada  para  o  diretor-geral,  Flávio  Antônio  dos  Santos,  e  agora
aguardam uma posição deste.  O prof.  Henrique respondeu que entregou essa
demanda ao prof. Flávio e disse que ele delegou essa questão ao servidor Wesley,
que assumiu a Secretaria de Gestão de Pessoas e ficará responsável por analisar
as solicitações dos outros setores. Item 4 Comunicações: O professor Henrique,
fechando os assuntos do dia, citou o que foi  discutido e decidido: as próximas
reuniões serão realizadas nas primeiras segundas-feiras de cada mês,  às dez
horas da manhã; aprovação do afastamento para capacitação do prof. Marcélio
Prado Fontes e informes sobre a prestação de contas do ano de 2017, valor do
aluguel da cantina, edital de licitação para construção da portaria, processo do
prof. Paulo Ortega, pedido formal à direção geral para que autorizem a abertura de
licitação para aquisição de ar condicionado a ser instalado no auditório e demanda
dos  técnicos  administrativos.  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                _______________________________________

Hermann Viana Teixeira Galvão     _______________________________________

Adriano Roberto Tarifa Vicente _______________________________________

Aldane Marcos Martins (Secretário)__________________________________________
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