SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE DIVINÓPOLIS

ATA DA 55ª REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DO CEFET-MG/DIVINÓPOLIS

Em doze de abril de dois mil e dezessete, às quatorze horas e quinze minutos, reuniram-se na
sala 625 do CEFET-MG/Divinópolis a diretora Sandra Vaz Soares Martins, presidenta da
3

congregação, o representante do Departamento de Formação Geral (DFG-DV), professor
Emerson de Sousa Costa (Titular); o representante do Departamento de Engenharia Mecatrônica
(DEM-DV), professor André Luiz Paganotti (Suplente); o representante do Departamento de
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Informática, Gestão e Design (DIGD-DV), professor Thiago Magela Rodrigues Dias (Titular) e
o representante do corpo discente Sr. Romulo José da Silva (Titular). Verificado
o quorum regimental, a Presidenta declarou aberta a 55ª reunião da Congregação para tratarem
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da seguinte pauta: Item 1) Aprovação da Proposta do Programa de Trabalho da Diretoria
da Unidade; Item 2) Análise do processo 23062.005033/2017-73 – Readequação de FG da
CDO-DV; Item 3) Informes Gerais. A Presidenta cumprimentou os conselheiros, agradecendo

12

a presença de todos, em seguida realizou a apresentação da Proposta do Programa de Trabalho
da Diretoria da Unidade para o ano de 2017. Após apresentação abriu-se a discussão para que os
conselheiros sugerissem alterações ou inclusões ao Programa de Trabalho. A professora Sandra
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destacou que a proposta é abrangente, mas que não seria algo imutável, sendo possível, no
decorrer do exercício de 2017, serem incluídas outras pautas de interesse institucional.
Finalizada as alterações sugeridas pelos conselheiros, a proposta foi votada e aprovada por
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unanimidade. O professor Emerson destacou, no que se refere às monitorias para os cursos
técnicos, que fossem pensadas formas de estimular a procura, por parte dos alunos, de modo a
aproveitarem ao máximo a oportunidade; Que fosse pensado também um critério para seleção de
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monitores, com objetivo de compatibilizar as ofertas de monitorias com os horários livres do
público alvo, de modo a evitar conflitos entre as atividades acadêmicas e as monitorias,
favorecendo assim a procura e a participação. Às quinze horas e trinta minutos a representante
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dos Técnico-administrativos, Senhora Maria Inês Passos Pereira Filho (Suplente) se apresentou
para reunião. Item 2) A professora Sandra fez a leitura do recurso constante do processo nº
23062.005033/2017-73, (folhas 07 a 09), encaminhado pelo Sr. Bruno Martins Teixeira à
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Congregação, em que solicita a readequação da função gratificada destinada ao setor da
Coordenação de Desenvolvimento Organizacional e Pessoal – CDO-DV. A professora Sandra
explicou aos conselheiros que em meados de maio de 2016 aconteceu uma reunião entre a
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Diretoria-Geral do CEFET-MG e os diretores de unidades, em que foi discutida e aprovada a
designação de funções gratificadas para as Unidades Organizacionais – UORG´s, de modo
padronizado para todos os campi do interior do CEFET-MG; Que por esta razão as FG-2 foram
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destinadas para as UORG´s: Coordenação Pedagógica, Biblioteca e Coordenação de Registro e
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Controle Acadêmico. Em seguida a professora Sandra passou o processo aos conselheiros para
analisarem, juntamente com o e-mail encaminhado pelo chefe de gabinete da Diretoria Geral do
36

CEFET-MG em que trata sobre a questão. Após apreciação de todos os presentes, o professor
Emerson propôs responder ao recurso informando que a Congregação reconhece a importância
do setor da Coordenação de Desenvolvimento Organizacional e Pessoal – CDO-DV, concorda
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com a demanda, mas que, no entanto, por se tratar de decisão da Diretoria-geral, não seria
possível atender ao pedido de readequação da FG do setor conforme solicitado. Sugeriu também
anexar os documentos (e-mail e planilha enviados pelo chefe de gabinete) que trata do
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dimensionamento das funções gratificadas nas unidades do interior. As propostas foram aceitas
pelos conselheiros, colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. Item 3) A professora
Sandra informou que o Deputado Federal Jaime Martins esteve no campus Divinópolis dia 03/04
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reunido com ela e o Diretor Geral, professor Flávio Antônio dos Santos, e que na ocasião foram
discutidos recursos financeiros para a construção do Galpão da Mecânica no campus V e apoio
no processo de transformação do CEFET-MG em Universidade Tecnológica. A professora
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Sandra destacou que o professor Flávio solicitou ao Deputado Jaime Martins, que levasse em
consideração a posição do CEFET-MG contrária à proposta da Reforma da Previdência que está
sendo discutida no Congresso. O professor André Paganotti questionou se existia algum projeto
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para climatização das salas de aula e laboratórios. A professora Sandra informou que atualmente
há uma comissão realizando os levantamentos e os cálculos para conclusão dos projetos de
climatização de salas e laboratórios; Que mesmo com o cenário atual de restrição orçamentária, o
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que se refere aos projetos deve ser concluído. A sra. Inês fez um breve relato das alterações
realizadas no layout da biblioteca do campus V para otimizar o funcionamento e melhor
conservação do acervo e conforto dos usuários; Sugeriu a instalação de um portal magnético,
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semelhante ao que está instalado na Biblioteca do Campus I do CEFET-MG, para evitar perdas
de livros. O Sr. Romulo informou que contataria os representantes do Grêmio Estudantil para
ajudar na conscientização dos alunos quanto ao uso, conservação e devolução de livros nas datas
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corretas. Nada mais havendo a se tratar a professora Sandra Vaz Soares Martins declarou a
reunião encerrada às dezesseis horas e dez minutos e convidou a todos para se servirem de um
café. Do que se tratou, para constar, foi lavrada a presente ata que após lida e aprovada, segue
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assinada pelos presentes e por mim, Aldo Geraldo Simões, secretário ad hoc. Divinópolis, 12 de
abril de 2017.
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Diretora (Presidente)
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