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Às nove horas e quarenta minutos do dia vinte e oito de setembro de dois mil e 1 

dezoito, reuniu-se a Congregação do Centro Federal de Educação Tecnológica de 2 

Minas Gerais, Unidade Araxá, sob a presidência do professor Henrique José Avelar, 3 

na sala da diretoria. Estavam presentes: Henrique José Avelar, Presidente; 4 

Adriano Roberto Tarifa Vicente, representante titular dos Técnicos 5 

Administrativos; Alexandre Morais de Oliveira, representante titular do 6 

Departamento de Eletromecânica; Fernanda Ribeiro Jordão, representante titular 7 

do Departamento de Minas e Construção Civil; Paulo Azevedo Soave, 8 

representante titular do Departamento de Formação Geral e Hermann Viana 9 

Teixeira Galvão, representante titular dos discentes. Item 1 – Verificação do 10 

quórum. Verificou-se o cumprimento do quórum regulamentar. Item 2 – Abertura 11 

da 36ª Reunião Ordinária da Congregação. O professor Henrique José Avelar 12 

declarou aberta a reunião às dez horas e quarenta minutos. Item 3 – Pauta do dia. 13 

O Presidente apresentou a pauta proposta para a reunião. 3.1 Pedido de redução 14 

da carga horária da servidora Aline Ribeiro. O prof. Henrique informou a todos 15 

que a servidora Aline Ribeiro abriu um processo solicitando a redução de sua carga 16 

horária para fazer um curso de especialização da REDEMAT na Unidade Araxá. A 17 

profa. Fernanda Jordão disse que também tem interesse em fazer o curso, mas que 18 

o mesmo ainda não tem previsão para começar. O prof. Henrique disse também 19 

que a servidora já possui curso de mestrado e para conseguir afastamento ela 20 

deveria estar matriculada em um curso de doutorado, ele disse ainda que a 21 

servidora é cedida e que talvez essa solicitação deveria ser feita em sua instituição 22 

de origem, no caso a UFTM. O professor Paulo Soave ponderou que se ela está 23 

cumprindo horas na Unidade Araxá, a Unidade é quem teria que decidir pelo 24 

afastamento. Após as considerações, todos os presentes foram contrários à 25 

solicitação de redução de carga horária da referida servidora, enquanto não estiver 26 

matriculada no curso de doutorado. 3.2 Pedido de remoção da servidora Nilvânia 27 

Alves Gomes para o Campus de Belo Horizonte. O prof. Henrique informou a 28 

todos que a servidora Nilvânia, assistente social, solicitou ser removia para o 29 

Campus de Belo Horizonte, na vaga da servidora Márcia Feres, que se aposentou. 30 

O setor de Política Estudantil do Campus de BH também mostrou interesse pela 31 

remoção da servidora. Todos os que estavam presentes concordaram com a 32 

remoção da servidora Nilvânia desde que a mesma permaneça na instituição até a 33 

posse da próxima assistente social, para que os alunos não fiquem desamparados 34 

quanto aos serviços do setor de Política Estudantil. 3.3 Pedido de remoção do 35 

prof. Douglas Geraldo Magalhães para o Campus de Timóteo. O prof. Henrique 36 
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informou que o prof. Douglas Geraldo Magalhães solicitou ser removido para o 37 

Campus de Timóteo e que este já foi aprovado em reunião no Departamento de 38 

Minas e Construção Civil. Todos os que estavam presentes concordaram com a 39 

remoção desde que o mesmo permaneça na instituição até a posse do próximo 40 

professor efetivo que irá substituí-lo. Item 4 Comunicações: O professor Henrique, 41 

fechando os assuntos do dia, citou o que foi discutido e decidido: reprovação do 42 

pedido de redução de carga horária da servidora Aline para fazer curso de 43 

especialização; aprovação do pedido de remoção da servidora Nilvânia Alves 44 

Gomes para Belo Horizonte, desde que a mesma permaneça na instituição até a 45 

posse da próxima assistente social e a aprovação do pedido de remoção do prof. 46 

Douglas Geraldo Magalhães para o Campus de Timóteo, desde que o mesmo 47 

permaneça na instituição até a posse do próximo professor efetivo que irá substituí-48 

lo. Eu, Aldane Marcos Martins, secretário, lavrei a presente ata que, após lida e 49 

aprovada, será assinada por todos os presentes. 50 

 51 

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)__________________________________________ 


