
 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

ATA DA 51ª REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DA UNIDADE DE ARAXÁ DO CEFET

Às quinze horas do dia vinte e seis de janeiro de dois mil e vinte um
de discussão “online” através do aplicativo Teams da Microsoft, 
administrativos da Congregação da Unidade de 
Birgit Yara Frey Riffel. Estiveram presentes Almir Kazuo 
de Britto Júnior , Maurício 
quórum, a professora Birgit passou a tratar do ITEM UM de pauta: REDISTRIBUIÇÃO 
PARA A UNIDADE DE ARAXÁ 
fala explicando que inicialmente não houve liberação da requerente por sua instituição de 
origem por não ter quem a substituísse, mas surgiu a possibilidade e outro processo foi 
aberto para vir ocupar a vaga do professor Douglas
de Minas e Construção Civil. Posteriormente, apresentou aos conselheiros o documento 
redigido pela requerente. Em seguida, explicou que a professora já prestou serviços na 
Unidade de Araxá, sendo redistribuída para o Instituto Federal de Catalão, solic
nesse momento, retorno para o Departamento de Minas e Construção Civil. Também 
informou que a vaga do professor 
carência de servidores efetivos no Curso de Mineração e no próprio Departamento e e
redistribuição preencheria, portanto, uma lacuna importante daquela Unidade. Após 
explanação, abriu para manifestação dos conselheiros, os quais se manifestaram 
favorável à solicitação. Encerrado o item um, começou a tratar do ITEM DOIS de pauta: 
HOMOLOGAÇÃO DOS REPRESENTANTES ELEITOS PARA COMPOSIÇÃO DA 
CONGREGAÇÃO DA UNIDADE DE ARAXÁ.
representantes dos servidores técnico administrativos foi realizada pela Comissão Eleitora 
Local, a dos Departamentos pelas 
departamentos. Em relação à representação discente, informou que o processo estava a 
cargo do Grêmio e dos diretórios acadêmicos, mas sem resultados ainda apresentados, 
embora já tivesse feito o pedido para e
as atas de resultados de todos os processos eleitorais
Victor da Silva Alves (titular) e Marian
Almeida Ferreira (titular)
Construção Civil: Michelly
- a homologação foi aprovada pelos presentes
do Grêmio e Diretórios Acadêmicos para aprovação em reunião posterior. Em seguida, os 
professores Álvaro e Maurício apresentaram suas justificativas para não concorrerem às 
eleições, haja vista que no início da discussão desse item, a profa. Birgit lamentou o 
desinteresse das pessoas, considerando haver chapa única em todos os segmentos da 
escola. Encerrados os assuntos principais de pauta, a presidente passou a tratar dos 
informes gerais: 1) DESAER: a presidente passou a palavra ao professor 
explanação do tema. In
processo de incubação vindo para Araxá e sediada no CEFET, dizendo ser uma sugestão 
da empresa a oferta de um espaço
de uso foi oferecido. Informou
mencionada empresa, mas no entanto com tudo que 
com a chegada da pandemia, seus representantes enviaram uma carta, solicitando o 
congelamento do processo em que fora
retornaram manifestando interesse, sendo inclusive, totalmente aprovado pela PROJUR 
(Procuradoria Jurídica do CEFET), com
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Às quinze horas do dia vinte e seis de janeiro de dois mil e vinte um
através do aplicativo Teams da Microsoft, os docentes

da Congregação da Unidade de Araxá, sob a presidência da professora 
Birgit Yara Frey Riffel. Estiveram presentes Almir Kazuo Kaminis

, Maurício Antônio Carneiro e Jamila Costa.
quórum, a professora Birgit passou a tratar do ITEM UM de pauta: REDISTRIBUIÇÃO 
PARA A UNIDADE DE ARAXÁ DA PROFESSORA SILVÂNIA ALVES BRAGA

explicando que inicialmente não houve liberação da requerente por sua instituição de 
origem por não ter quem a substituísse, mas surgiu a possibilidade e outro processo foi 

r a vaga do professor Douglas Geraldo Magalhães
de Minas e Construção Civil. Posteriormente, apresentou aos conselheiros o documento 
redigido pela requerente. Em seguida, explicou que a professora já prestou serviços na 
Unidade de Araxá, sendo redistribuída para o Instituto Federal de Catalão, solic
nesse momento, retorno para o Departamento de Minas e Construção Civil. Também 
informou que a vaga do professor Douglas está aberta há algum tempo e lembrou sobre a 
carência de servidores efetivos no Curso de Mineração e no próprio Departamento e e
redistribuição preencheria, portanto, uma lacuna importante daquela Unidade. Após 
explanação, abriu para manifestação dos conselheiros, os quais se manifestaram 
favorável à solicitação. Encerrado o item um, começou a tratar do ITEM DOIS de pauta: 

OGAÇÃO DOS REPRESENTANTES ELEITOS PARA COMPOSIÇÃO DA 
CONGREGAÇÃO DA UNIDADE DE ARAXÁ. Nesse ponto, disse que a eleição
representantes dos servidores técnico administrativos foi realizada pela Comissão Eleitora 

dos Departamentos pelas Comissões provisórias constituídas nos próprios 
departamentos. Em relação à representação discente, informou que o processo estava a 
cargo do Grêmio e dos diretórios acadêmicos, mas sem resultados ainda apresentados, 
embora já tivesse feito o pedido para entregarem as atas de resultados. Após apresentar 

e todos os processos eleitorais e respectivos eleitos
(titular) e Mariana Pires (suplente); DELMAX: Glaydson

(titular)e Admilson Vieira da Costa (suplente); Departament
Michelly dos Santos Oliveira (titular) e Delma Pereira Caixeta

a homologação foi aprovada pelos presentes e aguardam a apresentação do resultado 
os Acadêmicos para aprovação em reunião posterior. Em seguida, os 

professores Álvaro e Maurício apresentaram suas justificativas para não concorrerem às 
eleições, haja vista que no início da discussão desse item, a profa. Birgit lamentou o 

pessoas, considerando haver chapa única em todos os segmentos da 
escola. Encerrados os assuntos principais de pauta, a presidente passou a tratar dos 

SAER: a presidente passou a palavra ao professor 
. Iniciou sua fala informando que o processo do DESAER

processo de incubação vindo para Araxá e sediada no CEFET, dizendo ser uma sugestão 
da empresa a oferta de um espaço. Assim, o existente no DNIT o qual não tem condições 
de uso foi oferecido. Informou que foi realizado edital específico com a entrada da 

ada empresa, mas no entanto com tudo que aconteceu no ano de dois mil e vinte 
com a chegada da pandemia, seus representantes enviaram uma carta, solicitando o 

rocesso em que foram aprovados.Ao final do ano 
retornaram manifestando interesse, sendo inclusive, totalmente aprovado pela PROJUR 

dica do CEFET), com algumas recomendações para alterações no 
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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

DA CONGREGAÇÃO DA UNIDADE DE ARAXÁ DO CEFET -MG 

Às quinze horas do dia vinte e seis de janeiro de dois mil e vinte um, reuniram-se em sala 
os docentes e técnicos 

, sob a presidência da professora 
Kaminis e, Álvaro Francisco 

Carneiro e Jamila Costa.  Após verificação de 
quórum, a professora Birgit passou a tratar do ITEM UM de pauta: REDISTRIBUIÇÃO 

ALVES BRAGA. Iniciou sua 
explicando que inicialmente não houve liberação da requerente por sua instituição de 

origem por não ter quem a substituísse, mas surgiu a possibilidade e outro processo foi 
Geraldo Magalhães, no Departamento 

de Minas e Construção Civil. Posteriormente, apresentou aos conselheiros o documento 
redigido pela requerente. Em seguida, explicou que a professora já prestou serviços na 
Unidade de Araxá, sendo redistribuída para o Instituto Federal de Catalão, solicitando, 
nesse momento, retorno para o Departamento de Minas e Construção Civil. Também 

está aberta há algum tempo e lembrou sobre a 
carência de servidores efetivos no Curso de Mineração e no próprio Departamento e essa 
redistribuição preencheria, portanto, uma lacuna importante daquela Unidade. Após 
explanação, abriu para manifestação dos conselheiros, os quais se manifestaram 
favorável à solicitação. Encerrado o item um, começou a tratar do ITEM DOIS de pauta: 

OGAÇÃO DOS REPRESENTANTES ELEITOS PARA COMPOSIÇÃO DA 
Nesse ponto, disse que a eleição para 

representantes dos servidores técnico administrativos foi realizada pela Comissão Eleitora 
Comissões provisórias constituídas nos próprios 

departamentos. Em relação à representação discente, informou que o processo estava a 
cargo do Grêmio e dos diretórios acadêmicos, mas sem resultados ainda apresentados, 

ntregarem as atas de resultados. Após apresentar 
tivos eleitos - TAE’s: João 

Pires (suplente); DELMAX: Glaydson Keller de 
epartamento de Minas e 

Pereira Caixeta (suplente) 
e aguardam a apresentação do resultado 

os Acadêmicos para aprovação em reunião posterior. Em seguida, os 
professores Álvaro e Maurício apresentaram suas justificativas para não concorrerem às 
eleições, haja vista que no início da discussão desse item, a profa. Birgit lamentou o 

pessoas, considerando haver chapa única em todos os segmentos da 
escola. Encerrados os assuntos principais de pauta, a presidente passou a tratar dos 

SAER: a presidente passou a palavra ao professor Álvaro para 
o que o processo do DESAER é um 

processo de incubação vindo para Araxá e sediada no CEFET, dizendo ser uma sugestão 
o existente no DNIT o qual não tem condições 

que foi realizado edital específico com a entrada da 
aconteceu no ano de dois mil e vinte 

com a chegada da pandemia, seus representantes enviaram uma carta, solicitando o 
m aprovados.Ao final do ano de dois mil e vinte 

retornaram manifestando interesse, sendo inclusive, totalmente aprovado pela PROJUR 
algumas recomendações para alterações no 
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processo, as quais estão sendo trabalhadas por ele há cerca de uma semana, 
regularizando assim todo o processo. Informou que depois de pronto passará à fase 
contratual no setor de contrato, para que enfim venham para Araxá. Enfatizou que a 
empresa tem total interesse em vir, pois é um lugar propicio para montarem uma fábrica 
de avião e também pelo fato de estar alinhada a uma instituição de ensino como o 
CEFET, oferecendo, em contrapartida, estágios nas áreas de mecânica, eletrônica, 
edificações e automação na empresa. Disse ainda que o secretário de desenvolvimento 
econômico informou que o terreno já está na mão da CODEMIG, ou seja, a questão 
litigiosa já foi resolvida, faltando apenas a transferência do terreno pela CODEMIG à 
prefeitura, sendo assunto de pauta do atual prefeito a realização do contrato de comodato 
para a DESAER, estando tudo bem encaminhado. Continuou dizendo que isto é muito 
importante para a instituição e também para Araxá, vislumbrando, em sua fala, a 
perspectiva de abertura de novos cursos com uma fábrica de aviões instaladas no 
município. Finalizou dizendo se sentir honrado por poder contribuir com o crescimento e 
desenvolvimento institucional. Retomando a palavra, a professora Birgit disse que 
continuam trabalhando na escola e considera assustadora a lentidão das coisas no 
serviço público, lembrando que o professor Álvaro tem se dedicado intensamente a este 
projeto do DESAER e a cada vez que o processo vai e volta do CEFET as coisas se 
tornam mais complicadas. 2) A presidente da Congregação informou que foi aprovada a 
reforma do gradil do DNIT devendo começar em duas semanas; que continuam sem luz, 
mas haverá instalação de novo padrão, possivelmente bifásico pois é mais fácil, já que o 
trifásico demora, segundo a CEMIG, cerca de cem dias para ser instalado. 3) Também 
disse estar aprovada a construção do vestiário, mas como não tiveram empresas 
interessadas, houve reabertura de edital para esse fim. 4) Informou sobre as 
manutenções realizadas na Unidade, inclusive pelos colaboradores da CONSERVO. 5) 
Sobre a reforma do banheiro esclareceu que está parada, pois o processo de compras 
aberto em dois mil e vinte não teve retorno com aquisição de material. Disse ainda que 
como tudo no CEFET é muito demorado e lento, quando liberaram o empenho para 
compra, as empresas já não queriam mais entregar devido à grande alta dos materiais de 
construção no período. Já encerrada a apresentação dos informes gerais, o professor 
Álvaro perguntou se a próxima reunião já seria com os novos representantes, obtendo 
resposta afirmativa da professora Birgit. Diante disso, os atuais membros da Congregação 
se manifestaram agradecendo pela oportunidade de participar deste Conselho, dos 
aprendizados e das conquistas neste biênio. A presidente também agradeceu pelos 
trabalhos realizados neste período, os quais sempre foram feitos sempre com muita 
civilidade e tranquilidade. E não havendo nada mais a tratar deu por encerrada a reunião, 
às quinze horas e cinquenta minutos, e eu, Alayne Carvalho lavrei a presente ata que vai 
assinada por mim e por todos, depois de lida e aprovada. 
 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE
MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO,
ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 26/01/2021

ATA Nº 2/2021 - DCAX (11.57) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 08/02/2021 08:26 )
ALAYNE CARVALHO

SECRETARIO - TITULAR

DELMAX (11.57.05)

Matrícula: 1093064

 (Assinado digitalmente em 08/02/2021 08:17 )
ALMIR KAZUO KAMINISE

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DELMAX (11.57.05)

Matrícula: 1191033

 (Assinado digitalmente em 08/02/2021 08:29 )
ALVARO FRANCISCO DE BRITTO JUNIOR

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DFGAX (11.57.03)

Matrícula: 1031076

 (Assinado digitalmente em 08/02/2021 10:17 )
BIRGIT YARA FREY RIFFEL

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DCAX (11.57)

Matrícula: 1039600

 (Assinado digitalmente em 08/02/2021 09:21 )
JAMILA COSTA

TECNICO EM SECRETARIADO

DMCAX (11.57.04)

Matrícula: 2191419

 (Assinado digitalmente em 08/02/2021 12:27 )
MAURICIO ANTONIO CARNEIRO

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DMCAX (11.57.04)

Matrícula: 6418672

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sig.cefetmg.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 2 2021 ATA 05/02/2021 18b26d7757


