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UNIDADE ARAXÁ DO CEFET-MG

Às dez horas do dia dois de abril 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;  Felipe  de  Moraes
Russo, representante suplente do Departamento de Minas e Construção Civil e
Paulo  Azevedo  Soave,  representante  titular  do  Departamento  de  Formação
Geral.  Item 1 – Verificação do quórum. Verificou-se o cumprimento do quórum
regulamentar. Item 2 – Abertura da 33ª Reunião Ordinária da Congregação. O
professor  Henrique  José  Avelar  declarou  aberta  a  reunião  às  dez  horas,
informando que o representante discente enviou e-mail dizendo que não poderia
participar da reunião, já que não retornaria de viagem a tempo. Item 3 – Pauta do
dia. O Presidente apresentou a pauta proposta para a reunião. 3.1 Solicitação de
licença  sem  vencimento  da  servidora  Larissa  Lemos  de  Souza.  O  prof.
Henrique informou a todos que a servidora Larissa Lemos de Souza solicitou tirar
licença sem vencimento para acompanhar seu esposo no exterior, por motivo de
trabalho do mesmo,  por  um período de 3 anos.  A licença se dará  a partir  do
segundo semestre deste ano, após o término do estágio probatório da servidora.
O prof. Henrique informou também que o pedido já foi aprovado pela sua chefia
imediata, o servidor Roberto Eustáquio da Cunha, a partir de 01/08/2018. Todos os
que  estavam  presentes  concordaram  com  a  solicitação.  3.2  Solicitação  de
permuta  entre  docentes:  profa.  Silvânia  Alves  Braga. O  prof.  Henrique
informou do processo de permuta entre os docentes: profa. Silvânia Alves Braga,
servidora  do  CEFET-MG  Unidade  Araxá,  e  o  prof.  Alan  Erlikhman  Medeiros
Santos, servidor do Instituto Federal de Educação Tecnológica Goiano, Campos
Avançado  Catalão.  O  prof.  Henrique  informou  também  que  a  solicitação  foi
aprovada na Assembleia Ordinária do Departamento de Minas e Construção Civil,
que ambos os professores possuem a mesma titulação e atuam na mesma área
de conhecimento e que a troca não acarretará em prejuízos para qualquer das
instituições. Todos os que estavam presentes concordaram com a permuta.  3.3
Assuntos Gerais.  O prof. Paulo Soave perguntou sobre a questão do DNIT. O
prof. Henrique disse que há poucos dias teve uma reunião com um representante
do DNIT a respeito da cessão de todo o imóvel do DNIT ao CEFET-MG, sendo
que o Diretor Geral, Flávio dos Santos já enviou um ofício para o referido órgão e
para a Superintendência de Patrimônio da União (SPU) manifestando o interesse
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no imóvel,  bem como na cessão dos servidores do DNIT que ainda estão em
Araxá,  além do Projeto  de  Ocupação do Imóvel,  que o processo segue o  rito
normal e que agora é aguardar a publicação no DOU. O prof.  Henrique disse
também que vem fazendo de tudo para facilitar e agilizar a transferência do imóvel
do DNIT para o CEFET-MG e que uma dessas ações é aceitar os dois servidores
do  referido  órgão  que  estão  prestes  a  se  aposentar.  O  prof.  Paulo  Soave
perguntou  qual  a  perspectiva  do  CEFET-MG  investir  o  mínimo  necessário  no
imóvel. O prof. Henrique respondeu que está buscando um investimento inicial no
prédio onde poderá acontecer as aulas do futuro curso de mestrado que o prof.
Felipe Russo está organizando e que solicitará ao Diretor Geral autorização para
reforma deste prédio. O prof. Henrique informou também que, antes da reforma,
os servidores da Sinfra deverão fazer uma vistoria no mesmo. O prof. Alexandre
Morais  perguntou  se  teria  alguma  data  para  esta  vistoria.  O  prof.  Henrique
respondeu que, no Projeto de Ocupação enviado à SPU, previu um período de
cento e vinte dias para as reformas iniciais e cento e oitenta dias para ocupação
final do imóvel. O prof. Alexandre Morais perguntou sobre o curso de mestrado. O
prof.  Felipe  Russo  informou  que  primeiramente  existe  um  projeto  que  será
submetido  à  CAPES  (Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível
Superior) para aprovação. O curso será de Mestrado Profissional em Mineração,
informou também que este será financiado pela indústria, que os módulos serão
concentrados em semanas, podendo contratar professores de outras instituições,
as turmas serão de 10 a 15 alunos no primeiro ano, com previsão de início do
curso, caso haja aprovação do projeto pela CAPES, em março do próximo ano. O
prof.  Paulo  Soave  disse  que  a  profa.  Birgit  perguntou  se  foi  enviado  um
memorando aos coordenadores de curso sobre a questão de alguns professores
repetirem  a  nota  em  disciplinas  diferentes,  como  teóricas  e  práticas,  assunto
discutido no fim do ano passado nesta reunião, pois o coordenador do curso de
Eletrônica disse que não foi passado nada para ele. O prof. Henrique disse que foi
enviado um memorando aos coordenadores informando que essa repetição de
notas não poderia mais ocorrer. O prof. Paulo Soave disse que já tinha definido
em  reunião  anterior  que,  após  finalizada  e  revisada  por  todos,  as  atas  das
reuniões  seriam  enviadas  a  todos  os  coordenadores  de  curso  e  chefes  de
departamento. O prof. Henrique respondeu que não lembra dessa decisão, que as
atas são publicadas no site da Unidade, mas vai pedir que sejam enviadas aos
coordenadores e chefes de departamento. O prof. Alexandre Morais perguntou se
o  memorando  solicitando  a  aquisição  de  ar  condicionado  para  o  auditório  foi
enviado a Belo Horizonte, como havia sido decidido na última reunião. O prof.
Henrique respondeu que este foi enviado, mas que ainda não obteve resposta. O
prof. Alexandre Morais disse que da próxima vez que o Diretor Geral, Flávio dos
Santos, vir à Araxá, os membros da Congregação possam se reunir com o mesmo
para  cobrar  as  solicitações.  Item  4  Comunicações:  O  professor  Henrique,
fechando os assuntos do dia, citou o que foi discutido e decidido: aprovação do
pedido de licença sem vencimento da servidora Larissa Lemos de Souza, a partir
de 1º de agosto de 2018, por um período de 3 anos, após o término do estágio
probatório da mesma; aprovação da permuta entre os professores: Silvânia Alves
Braga  e  Alan  Erlikhman  Medeiros  Santos  e  informes  sobre:  imóvel  do  DNIT,
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projeto do curso: Mestrado Profissional em Mineração; envio das próximas atas
aprovadas  aos  coordenadores  e  chefes  de  departamento. 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 _______________________________________

Felipe de Moraes Russo                _______________________________________

Paulo Azevedo Soave                    _______________________________________

Adriano Roberto Tarifa Vicente _______________________________________

Aldane Marcos Martins (Secretário)__________________________________________
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