
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
 UNIDADE ARAXÁ

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

Às  dez  horas  do  dia  dezoito  de  junho  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;
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  34ª  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 Participação da psicóloga Alessandra de Moraes Silva no Grupo
de Estudos e Pesquisa vinculado ao CNPq “Psicologia, Educação e Teoria
Histórico-cultural”, na UFU. O prof. Henrique informou a todos que a psicóloga
Alessandra Moraes Silva foi  convidada para participar  do Grupo de Estudos e
Pesquisa vinculado ao CNPq “Psicologia, Educação e Teoria Histórico-cultural”, na
Universidade Federal de Uberlândia (UFU). O convite foi feito pela Prof.ª Dr.ª Silvia
Marina  Cintra  da  Silva,  coordenadora  do  Programa  de  Pós-Graduação  em
Psicologia da UFU. O grupo de estudos acontecerá mensalmente às sextas-feiras
naquela  instituição.  O  prof.  Henrique  concordou  com  a  participação,  mas
primeiramente  verificará  os  aspectos  legais  com o  setor  responsável  em Belo
Horizonte . Os demais presentes também concordaram com a participação.  3.2
Processo de remoção da técnica administrativa Dayana Rocha Gonçalves de
Magalhães,  de  Belo  Horizonte  para  Araxá.  O  prof.  Henrique  informou  do
processo  de  remoção  da  técnica  administrativa  Dayana  Rocha  Gonçalves  de
Magalhães que está lotada no Departamento de Engenharia Civil do Campus II do
CEFET-MG em Belo  Horizonte.  Ele informou também que a referida servidora
pede remoção para a Unidade de Araxá, tendo em vista que seu marido reside e
trabalha nesta cidade.  O prof.  Henrique disse ainda que a chefia da servidora
Dayana está de acordo com a remoção da mesma, desde que seja enviada uma
vaga para o departamento em que ela está lotada, no entanto, não precisa ser de
imediato,  podendo  ser  proveniente  de  futura  aposentadoria,  sendo  preciso  já
informá-los do nome e cargo que ocupa. O prof. Paulo Soave disse ser contrário à
remoção e explicou que a instituição está  “inchada”,  que os setores já  estão
cheios  de  servidores,  que  não  compensaria.  O  Dr.  Adriano  disse  que,  com a
abertura do curso de mestrado na Unidade, a vinda da servidora Dayana poderia
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ser útil. Ele disse também que conversou com alguns servidores de Belo Horizonte
e lhe foi  informado que esta servidora está afastada por problemas de saúde,
devido à depressão, e que sua remoção poderia ser de suma importância para
sua recuperação. O prof. Felipe Russo lembrou do caso da esposa do prof. Paulo
Ortega que queria vir para a Unidade e acabou não sendo possível, e lamentou da
saída deste para Contagem para ficar mais perto da esposa. Ele disse também
que a instituição tem uma certa carência de técnicos em laboratório e que seria
mais interessante suprir  esta carência a trazer  um servidor que não tem tanta
necessidade, no entanto, disse que se preocupa com a saúde desta servidora e
que a mesma poderá ser útil. O prof. Henrique informou que nos próximos anos
muitos servidores técnicos administrativos que possuem cargo em extinção irão se
aposentar  e  estas não serão repostas,  com isso  a remoção desta  poderá ser
importante. O prof. Henrique disse que irá informar da vaga do servidor Roberto
Eustáquio Cunha, auxiliar em enfermagem, que em breve se aposentará e talvez
não  houvesse  concurso  para  esta  vaga,  que  já  havia  conversado  com  o  Dr.
Adriano, já que o cargo é referente à área de saúde, sendo que o quadro do setor
já tem duas profissionais de enfermagem. O prof. Paulo Soave disse que, neste
caso, concordaria com a remoção. Os demais concordaram com a remoção.  3.3
Horários dos setores/técnico da Unidade. O prof. Paulo Soave informou que já
tinha sido discutido e decido na Congregação que todos os setores administrativos
deveriam ter seus horários de funcionamento fixados nas portas, no entanto, há
setores que não estão fixando seus horários. O prof. Henrique perguntou quais
setores que não fixaram os horários e o prof.  Paulo Soave respondeu que os
horários de trabalho da Coordenação Pedagógica, Coordenação de Administração
e Prefeitura não estavam fixados. O prof.  Henrique informou que solicitará aos
responsáveis pelos setores que fixem seus horários de trabalho nas portas.  3.4
Comissão de Avaliação. O prof. Paulo Soave perguntou sobre o andamento da
Comissão  de  Avaliação.  O  prof.  Henrique  respondeu  que  o  prof.  Maurício
Carneiro,  membro e presidente desta, disse que nos próximos dias iria marcar
uma  reunião  com  os  membros  para  começar  a  dar  andamento  na  referida
comissão. O prof.  Paulo Soave disse que foi  um erro nomear o prof.  Maurício
como presidente, uma vez que tinha sido estabelecido que os próprios membros
desta  que  escolheriam  o  presidente.  Ele  questionou  também  o  fato  desta
comissão não ter feito nenhuma reunião este ano, sendo que a mesma foi criada
no ano passado e deveria realizar reuniões a cada quinze dias. O prof.  Paulo
Soave disse também que não vê sentido na manutenção de uma comissão que
não se reune e que não entenderam a importância desta para a instituição. Ele
também disse que, como idealizador, pede para extinguir a referida comissão para
que seja discutida novamente no segundo semestre. O prof. Henrique disse que
as  atribuições  da  comissão  deveriam  ter  sido  melhor  definidas,  e  que  faltou
estipular prazos para envio dos resultados à direção e à congregação. O prof.
Henrique sugeriu  uma portaria  anulando a criação da Comissão de Avaliação,
todos concordaram com a sugestão. 3.5 Comissão de Divulgação. O prof. Paulo
Soave disse que está fazendo um projeto de extensão no Fundamental II, de 6ª a
9ª  série  nas  escolas,  com foco principal  no  lançamento  de  foguetes,  e  assim
possibilitar o contato da comunidade externa com o CEFET. Ele disse também que
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no ano passado, juntamente com a professora Birgit, integraram a Comissão de
Divulgação  da  Copeve,  onde  conseguiram  R$500,00  cada  e  investiram  na
comissão da Unidade Araxá, o que contribuiu para a confecção de cartazes e
panfletos. O prof. Paulo Soave ainda destacou o fato da diminuição dos números
de inscritos em várias instituições no país e ressaltou ainda mais a importância de
manter  a  comissão  de  divulgação  na  Unidade.  Ele  disse  ainda  que  seria
interessante que no início de cada ano esta comissão seja nomeada e que tenha
duração de um ano. O professor Henrique concordou com o prof. Paulo Soave e
disse que fará um convite a todos os servidores para saber quem tem interesse
em participar da comissão de avaliação deste ano, para que iniciem o trabalho já a
partir  de  agosto,  com duração  até  o  fim do  ano,  e  no  início  do  próximo ano
nomeia-se  outra  comissão.  3.6  Termo  de  Cessão  Parcial  do  Dr.  Adriano
Roberto Tarifa  Vicente  para  atividade  de ensino na  residência  médica  da
Santa Casa de Misericórdia de Araxá.  O dr.  Adriano, para continuar fazendo
trinta  horas  semanais  na  instituição  sem redução  de  seu  vencimento,  sugeriu
transferir parte de sua carga horária de trabalho, no caso, dez horas mensais, para
a  Santa  Casa  de  Misericórdia  de  Araxá,  através  de  cooperação  técnica.  Ele
informou também que esta instituição tem uma comissão de residência médica
que está  com uma deficiência  de  professores  e  que pretende participar  desta
ministrando aulas, discutindo casos clínicos, avaliando exames complementares e
outros, todos focados na área de geriatria. Ele disse ainda que, em contrapartida a
Santa  Casa  oferece  atendimento  aos  alunos,  oriundos  do  pronto  socorro  e
internação no SUS, pelo qual teriam atendimento médico, consultas e outros. O dr.
Adriano também informou que ele não terá vínculo empregatício com a instituição
e será enviado mensalmente um controle de ponto dessas dez horas para sua
chefia. Ele informou que esta solicitação não traz prejuízo algum para a instituição
e que agregaria valor, uma vez que estaria envolvido em uma atividade docente e
de estudo. O prof. Henrique concordou com a solicitação e assim como no caso
da psicóloga Alessandra, enviará os pedidos para o senhor Wesley, da SEGEP em
Belo Horizonte, para verificar os aspectos legais. Os demais presentes também
concordaram com a solicitação.  3.7 Assuntos Gerais.  O Dr. Adriano perguntou
sobre o curso de mestrado.  O prof.  Felipe Russo informou que a proposta foi
encaminhada para a Diretoria de Pós-Graduação do CEFET, que eles avaliaram e
propuseram algumas correções. Após as correções necessárias, foi submetido à
Capes no dia 1º de junho, que era a data limite. Ele disse ainda que agora estão
esperando  o  posicionamento  da  Capes,  que  deve  ocorrer  entre  outubro  e
novembro  deste  ano,  e  que  a  chace  de  ser  aprovado  é  muito  grande,
principalmente porque o mestrado profissional não tem vínculo financeiro com a
Capes. Ele disse ainda que está encaminhando muito bem o processo de parceria
com a Mosaic. Vai ser um contrato de três anos, no valor de três milhões de reais.
O prof. Paulo Soave perguntou sobre o DNIT. O prof. Henrique informou que o
diretor  geral,  Flávio  dos  Santos,  afirmou  que  vai  ajudar  na  reforma do  prédio
previsto  para o mestrado,  pois  este  apresenta  algumas rachaduras no chão e
parede.  Disse  também  que  solicitou  ao  professor  Douglas  para  fazer  o
levantamento  topográfico  da  portaria  e  do  entorno  do  prédio  previsto  para  o
mestrado. Item 4 Comunicações: O professor Henrique, fechando os assuntos do
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dia, citou o que foi discutido e decidido: aprovação do pedido de participação da
psicóloga Alessandra de Morais Silva no grupo de estudos e pesquisa na UFU;
aprovação do processo de remoção da servidora Dayana Rocha Gonçalves de
Magalhães; solicitar que sejam afixados os horários dos setores administrativos
que estão faltando; extinção da Comissão Local de Avaliação; recomposição da
Comissão de Divulgação;  aprovação da cessão parcial  do dr.  Adriano Roberto
Tarifa Vicente para atividade de ensino na residência médica na Santa Casa de
Misericórdia de Araxá e informes sobre o mestrado em mineração e DNIT. Eu,
Aldane  Marcos  Martins,  secretário,  lavrei  a  presente  ata  que,  após  lida  e
aprovada, será assinada por todos os presentes.

Henrique José Avelar (Presidente) _______________________________________

Felipe de Moraes Russo                _______________________________________

Paulo Azevedo Soave                    _______________________________________

Adriano Roberto Tarifa Vicente _______________________________________

Aldane Marcos Martins (Secretário)__________________________________________
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