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1 Às quatorze horas do dia vinte e quarto de março de dois mil e vinte e um, reuniram-se 
2 em uma sala de discussão “online” através do aplicativo Teams da Microsoft, os 
3 servidores membros da Congregação da Unidade de Araxá, sob a presidência da 
4 professora Birgit Yara Frey Riffel. Estiveram presentes os representantes do 
5 Departamento de   Formação   Geral   professor   Sérgio   Cardoso   Barcelos   e 
6 professora Milene Bianchi dos Santos, os representantes do Departamento de 
7 Minas e Construção Civil professora Michely dos Santos Oliveira e professora 
8 Delma Pereira Caixeta, os representantes do Departamento de Eletromecânica 
9 professor Glaydson Keller de Almeida Ferreira e professor Admilson Vieira da 

10 Costa, os representantes dos servidores Técnico-administrativos Sr. João Victor 
11 da Silva Alves e Srª. Mariana Pires, o representante dos discentes Guilherme 
12 Henrique Ferreira Silva e o secretário Jadir Alves de Oliveira. Após a verificação de 
13 quórum, a professora Birgit passou a tratar do ITEM UM: Posse dos novos membros 
14 da Congregação. Iniciou sua fala apresentando a homologação do resultado da eleição 
15 dos discentes para a Congregação da unidade Araxá 2021 e a ata foi aprovada por 
16 todos os presentes na reunião. Posteriormente, expôs o regulamento das 
17 Congregações de Unidade e relatou que algumas atribuições presentes no regulamento 
18 são difíceis de serem executadas, mas todos os assuntos serão discutidos e avaliados 
19 com os membros. ITEM DOIS: Explanação sobre alterações nos processos de 
20 compras. Birgit informou que a Diretoria de Gestão e Planejamento do CEFET-MG 
21 alterou o processo de compras para evitar duplicidade e irregularidades. Sendo assim, 
22 será feito em conjunto com todas as unidades por meio de licitação e cada unidade se 
23 responsabilizou por apresentar os orçamentos de alguns tipos de materiais e serviços, 
24 ficando a unidade Araxá responsável pelo orçamento de materiais elétricos, lâmpadas 
25 e vidros. Também comunicou que os processos de compra para o ano 2021 já estão 
26 em andamento, com exceção dos materiais dos laboratórios, porque a Diretoria de 
27 Gestão e Planejamento ainda não fez a divisão dos grupos de itens entre as unidades 
28 para a elaboração dos orçamentos. Em relação ao processo de compras de 2022 o 
29 planejamento já foi elaborado e estão inclusos os materiais de acabamento dos 
30 banheiros dos alunos; reforma do espaço dos funcionários terceirizados; concretagem 
31 de piso sob as árvores entre o prédio de laboratórios de Eletrônica, Edificações e 
32 Mecânica; reforma do laboratório de nano materiais/polímeros e incubadora; materiais 
33 e equipamentos para manutenção; tintas; câmeras de vídeo para área do DNIT e do 
34 campus; projetores para salas de aulas e laboratórios; reforma das bancadas do 
35 laboratório de Física; obtenção de computadores para o laboratório de 
36 Geoprocessamento e para o mestrado; cabeamento de rede dos laboratórios de 
37 Automação, Sistemas Digitais, Acionamento, Eletrônica, Edificações, Mecânica, assim 
38 como, para os vestiários, quadra e área destinada para o mestrado ( DNIT). ITEM DOIS: 
39 EMPRESA DESAER. Birgit noticiou que a Incubadora Nascente do CEFET-MG assinou 
40 um contrato com a empresa DESAER, na qual a empresa irá ocupar e reformar dois 
41 galpões, um bloco de salas e efetuar a manutenção da área verde em torno da área no 
42 espaço do Campus B (DNIT). Após dois anos a empresa tem o direito de renovação do 

43 contrato por mais um ano se for de interesse de ambas as partes, posterior a esse 



44 período a empresa DESAER deixará o espaço e a instituição CEFET-MG utilizará o 
45 espaço reformado. A empresa DESAER questionou a possibilidade do CEFET- 
46 MG/Araxá para ofertar alguns cursos técnicos específicos para área de manutenção de 
47 aeronaves. No entanto, a professora Birgit relatou que para ofertar os cursos técnicos 
48 solicitados a instituição precisará de autorização da Agência Nacional de Aviação Civil 
49 (ANAC), professores habilitados e laboratórios/oficina homologados pela ANAC. Sendo 
50 assim, será complexa a implementação dos cursos requisitados e gostaria do auxílio da 
51 Congregação para encontrar meios de viabilizar os cursos. O professor Glaydson 
52 sugeriu a criação de uma comissão multifuncional entre o CEFETMG e a DESAER, no 
53 intuito de dirimir as questões de interesse comum relativa à parceria com os cursos. 
54 Após a sugestão do professor Glaydson, foi sugerido pelo professor Admilson que o 
55 professor Glaydson assumisse a criação desta equipe multifuncional. O professor 
56 Glaydson se colocou à disposição e a professora Birgit decidiu fazer uma consulta a 
57 todos os presentes na reunião sobre a concordância do professor Glaydson ser o 
58 responsável por esta comissão. Como houve unanimidade na concordância com esta 
59 condição, o professor Glaydson informou que, como não participou da evolução da 
60 parceria da DESAER com o CEFET-MG até o presente momento, necessitaria saber a 
61 quem poderia recorrer da empresa DESAER para obter maiores informações e iniciar o 
62 processo de verificação da condição do CEFET-MG fornecer os cursos supracitados. A 
63 professora Birgit informou que contataria o diretor-presidente da DESAER, Evandro 
64 Fileno, e, caso o mesmo não pudesse atender, informaria ao professor Glaydson quem 
65 seria o designado pelo diretor Evandro para nos atender. Tomada essa decisão, 
66 passou-se ao ITEM 3: Elaboração de Projeto de Edificação. Birgit solicitou amparo 
67 da Congregação para elaboração de novo projeto para a construção do prédio 
68 administrativo e informou que existia um projeto anterior, mas o projeto encontra-se 
69 defasado e gostaria de elaborar um novo projeto para iniciar a construção com o amparo 
70 da empresa Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM). A professora 
71 Delma prontificou-se a conversar com a professora Fernanda com o propósito de 
72 elaborar o pré-projeto para torná-lo viável. Por fim, ficou decidido que na próxima 
73 reunião da congregação os professores Glaydson e Delma irão comentar sobre o 
74 andamento da viabilização dos cursos solicitados pela DESAER e do pré-projeto da 
75 construção do prédio administrativo. E não havendo nada mais a  tratar deu por 
76 encerrada a reunião, e eu Jadir Alves de Oliveira lavrei a presente ata que vai assinada 

77 por mim e por todos, depois de lida e aprovada. 
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