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

Às dez horas e quarenta minutos do dia seis de agosto 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;  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 35 ª Reunião
Ordinária da Congregação. O professor Henrique José Avelar declarou aberta a
reunião às dez horas e quarenta minutos.  Item 3 – Pauta do dia.  O Presidente
apresentou a pauta proposta para a reunião.  3.1 Calendário de reuniões do 2º
Semestre. O prof. Henrique perguntou a todos se manteria este horário para as
próximas  reuniões.  A  profa.  Fernanda  Jordão  respondeu  que  seria  mais
interessante que as próximas reuniões fossem realizadas nas sextas-feiras, pois
este dia já é marcado para se fazer reuniões. O prof. Henrique concordou com
este dia e sugeriu o horário de 09h e 45min. Todos concordaram com o novo dia e
horário  de  reuniões:  toda  primeira  sexta-feira  do  mês  às  09h  e  45min.  3.2
Solicitação de afastamento parcial da servidora Milena Vieira de Ávila para
cursar mestrado. O prof. Henrique informou a todos que a servidora Milena Vieira
de  Ávila,  lotada  na  Biblioteca  da  Unidade,  solicitou  ser  afastada  para  cursar
mestrado no Instituto Federal do Triângulo Mineiro em Uberaba. Ele disse também
que a chefia imediata da servidora, a bibliotecária Gleisa Mara Alves, autorizou o
afastamento parcial desta que ocorrerá em dois dias da semana, nas quintas e
sextas-feiras e que a referida servidora já está matriculada no curso de mestrado.
Todos os que estavam presentes concordaram com a solicitação. 3.3 Solicitação
de afastamento parcial da servidora Dayana Gonçalves Rocha de Magalhães
para  cursar  mestrado. O  prof.  Henrique  informou  que  a  servidora  Dayana
Gonçalves Rocha de Magalhães, lotada no Departamento de Minas e Construção
Civil, solicitou seu afastamento parcial para cursar mestrado no Instituto Federal
do Triângulo Mineiro em Uberaba. Ele informou ainda que o afastamento parcial
da referida servidora foi autorizado pela sua chefia imediata, a profa. Michelly dos
Santos Oliveira; que o afastamento ocorrerá em dois dias da semana, nas quintas
e sextas-feiras e que a mesma já se encontra matriculada. Todos os que estavam
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presentes  concordaram  com  a  solicitação.  3.3  Assuntos  Gerais.  O  prof.
Alexandre Morais disse que é preciso avaliar a questão de estar tendo muitas
aulas nos dias de segunda à quinta-feira e de pouquíssimas aulas na sexta-feira.
O prof. A profa. Fernanda Jordão disse que na reunião de coordenadores, o prof.
Henrique poderia pedir aos mesmos para diluir as aulas de segunda à sexta-feira
e com isso os alunos possam sair mais cedo e realizar outras atividades como
praticar esportes, cursar Inglês entre outros. O prof. Henrique respondeu que irá
discutir sobre esta questão das aulas na próxima reunião com os coordenadores.
O Dr. Adriano informou a todos que seu processo de cooperação técnica com a
Santa  Casa estava parado desde o dia  06/07,  mas esta  semana voltou  a  ter
andamento e que até quarta-feira deve ter uma definição. Ele disse também que
foi convidado para participar de um congresso sobre “Vida e Morte no Sistema” e
como geriatra vai falar sobre “Morte Natural” no dia 24 de agosto, sexta-feira. Ele
disse que ia pedir para trocar este dia, mas caso não consiga ele pediu liberação
nesta data. O prof. Henrique respondeu que não vê problema em liberá-lo, uma
vez  que  ele  terá  de  trazer  um  documento  comprovando  a  participação  neste
evento.  Item 4 Comunicações:  O professor Henrique, fechando os assuntos do
dia, citou o que foi  discutido e decidido: o horário de reuniões do 2º semestre
ocorrerá nas primeiras sextas-feiras do mês às 9h e 45min; aprovação do pedido
de afastamento parcial das servidoras Milena Vieira de Ávila e Dayana Gonçalves
Rocha de Magalhães. 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                    _______________________________________

Adriano Roberto Tarifa Vicente _______________________________________

Hermann Viana Teixeira Galvão    _______________________________________

Aldane Marcos Martins (Secretário)__________________________________________
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