SERVIÇO

PÚBLICO FEDERAL

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

ATA DA 45ª REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DO CEFET-MG/DIVINÓPOLIS
Em quatorze de janeiro de dois mil e quinze, às quatorze horas e vinte e cinco minutos,
reuniram-se na sala de reuniões do CEFET-MG/Divinópolis (sala 104) a professora Sandra Vaz
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Soares Martins (Presidenta), os representantes do Departamento da Formação Geral
(DFGDV), Professores José Maria Vieira da Fonseca (Titular) e Emerson de Sousa Costa
(Suplente); o representante do Departamento de Informática, Gestão e Design (DIGDDV),
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professor Luis Augusto Mattos Mendes (Titular); o representante do Departamento de
Engenharia Mecatrônica (DEMDV), professor Wagner Custódio de Oliveira (Titular) e o
representante dos Discentes, Senhor Rafael Santos Vieira (Titular) para tratarem da seguinte
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pauta: 1) Processo n.º 5320/2014-31 (Proposta de regulamentação referente à
Comunicação no Campus); 2) Processo n.º 5390/2014-99 (Proposta de regulamentação
referente a análise de pedidos de redistribuição de servidores técnico administrativos de
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outras instituições para o Campus Divinópolis); 3) Outros informes. Ao iniciar a reunião o
Representante discente Rafael Santos Vieira solicitou que fosse incluída em pauta a seguinte
questão: Esclarecimentos sobre oferta de serviços essenciais durante a greve dos
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técnicos administrativos do CEFET-MG; a proposta de inclusão foi votada e aceita por
unanimidade para discussão. A professora Sandra leu o pedido de esclarecimento e abriu as
discussões para sugestões e encaminhamentos. Após análise pelo plenário ficou decidido que
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será encaminhado ao Comando de Greve Local um ofício solicitando: a) o funcionamento
mínimo pelos setores da Biblioteca e do Registro Escolar do Campus V para os períodos da
manhã, tarde e noite; b) que os estagiários cumpram seu horário no respectivo setor sem a
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presença do responsável direto como ocorre em alguns horários. Item 1: Com relação à
proposta de regulamentação referente à Comunicação no Campus, (Processo n.º
23062.005320/2014-31), a professora Sandra leu o ofício que solicita a análise, aprovação e
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emissão de resolução pela Congregação, para regulamentação das normas e diretrizes para
disponibilização de novas informações no site do CEFET-MG/Campus Divinópolis e o professor
Emerson realizou a leitura da minuta da resolução proposta. Após análise e discussões foi
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decidido, por unanimidade, pela não regulamentação da minuta de resolução, até a criação
oficial do Setor de Comunicação e pelo encaminhamento de ofício ao Diretor-Geral do CEFETMG solicitando a criação deste setor com respectiva nomeação de um servidor com formação
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na área. Sugere-se: a) que a comissão deverá dar continuidade aos trabalhos conforme vem
acontecendo e caso ocorram dúvidas, estas deverão ser esclarecidas junto ao responsável
pelo setor de comunicação no Campus I; b) para que o formulário apresentado no anexo I
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possa ser utilizado, seja modificado conforme sugestões encaminhadas. O representante
discente, Rafael Santos Vieira, precisou ausentar-se e saiu da reunião às 16h 15min. Item 2:
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Ficou decidido pelo plenário que este item será tratado na próxima reunião. A Presidenta
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Sandra Vaz Soares Martins declarou a reunião encerrada às dezesseis horas e cinquenta
minutos. Do que se tratou, para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada,
segue assinada pelos presentes e por mim, Aldo Geraldo Simões, secretário ad hoc.
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Divinópolis, 14 de janeiro de 2015.
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