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Às nove horas do dia nove de novembro de dois mil e dezoito, reuniu-se a 1 

Congregação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 2 

Unidade Araxá, sob a presidência do professor Henrique José Avelar, na sala da 3 

diretoria. Estavam presentes: Henrique José Avelar, Presidente; Adriano Roberto 4 

Tarifa Vicente, representante titular dos Técnicos Administrativos; Alexandre 5 

Morais de Oliveira, representante titular do Departamento de Eletromecânica; 6 

Fernanda Ribeiro Jordão, representante titular do Departamento de Minas e 7 

Construção Civil; Paulo Azevedo Soave, representante titular do Departamento de 8 

Formação Geral e Hermann Viana Teixeira Galvão, representante titular dos 9 

discentes. Item 1 – Verificação do quórum. Verificou-se o cumprimento do quórum 10 

regulamentar. Item 2 – Abertura da 38ª Reunião Ordinária da Congregação. O 11 

professor Henrique José Avelar declarou aberta a reunião às nove horas. Item 3 – 12 

Pauta do dia. O Presidente apresentou a pauta proposta para a reunião. 3.1 13 

Homologação dos resultados das eleições dos novos membros da 14 

Congregação.  No uso de suas atribuições legais, o presidente e os demais 15 

membros desta, homologam o resultado das eleições para composição da próxima 16 

Congregação. Os novos representantes são: Almir Kazuo Kaminise (titular) e 17 

Admilson Vieira da Costa (suplente), representantes do Departamento de 18 

Eletromecânica; Maurício Antônio Carneiro (titular) e Delma Pereira Caixeta 19 

(suplente), representantes do Departamento de Minas e Construção Civil; Álvaro 20 

Francisco de Britto Júnior (titular) e Carlos Antônio de Medeiros (suplente), 21 

representantes do Departamento de Formação Geral; Jamila Costa (titular) e Alayne 22 

Carvalho (suplente), representantes dos Técnicos Administrativos; Victor Matheus 23 

Salgado da Silva (titular) e Matheus Dias da Silva (suplente), representantes dos 24 

discentes. 3.2 Assuntos Gerais. O prof. Henrique informou a todos que para tentar 25 

resolver o problema da entrada provisória da Unidade que se encontra em situação 26 

crítica, com buracos e muita lama, devido às constantes chuvas, ele disse que 27 

entrará em contato com a Superintendência de Infraestrutura para solicitar a 28 

abertura de uma das pistas de asfalto, mas para isso será necessário verificar o 29 

fechamento das valas existentes na portaria. O prof. Paulo Soave questionou 30 

quanto ao calendário, ele disse que a semana de recesso escolar que ocorre no 31 

mês de outubro no CEFET-MG deveria acontecer junto com o recesso escolar 32 

estadual, pois este ano ocorreu uma semana antes, podendo acontecer o mesmo 33 

no próximo ano. Ele disse também que esta situação faz com que muitos alunos 34 

faltem, principalmente aqueles que tem irmãos que estudam em outras escolas. A 35 

profª. Fernanda Jordão disse que mesmo acabando com este recesso não 36 
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resolveria, pois muitos alunos iriam faltar. O prof. Paulo Soave também sugeriu que 37 

seria muito interessante para a instituição, alunos e toda comunidade do CEFET, se 38 

a realização da Meta, Mostra de Cursos e Semana C&T acontecesse na mesma 39 

semana e com adiamento do período de inscrições do vestibular. O prof. Henrique 40 

informou que na próxima semana irá se reunir com os coordenadores e chefes de 41 

departamento para discutir sobre o calendário e irá propor tais sugestões. A profª. 42 

Fernanda Jordão sugeriu que tivesse duas categorias de avaliações na Semana 43 

C&T, uma para os cursos técnicos (BICjr) e outra para os cursos de graduação 44 

(PIBIC), pois atualmente é feita apenas uma avaliação, onde muitas das vezes os 45 

alunos dos cursos de graduação se sobressaem em relação aos alunos dos cursos 46 

técnicos. O prof. Henrique disse que irá enviar essa sugestão à DPPG (Diretoria de 47 

Pesquisa e Pós-Graduação.) Item 4 Comunicações: O professor Henrique, 48 

fechando os assuntos do dia, citou o que foi discutido e decidido: homologação do 49 

resultado das eleições dos novos membros da Congregação, sugestão para que a 50 

data do recesso escolar do mês de outubro ocorresse junto com o recesso escolar 51 

estadual; proposta de que a Meta, Mostra de Cursos e Semana C&T ocorram na 52 

mesma semana com adiamento do período de inscrições do vestibular e proposta 53 

a ser apresentada à DPPG de duas categorias de avaliações na Semana C&T, uma 54 

para os cursos técnicos (BICjr) e outra para os cursos da graduação (PIBIC). Eu, 55 

Aldane Marcos Martins, secretário, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, 56 

será assinada por todos os presentes. 57 

 58 
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