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Em vinte e cinco de maio de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e trinta minutos, 

reuniram-se na sala 625 do CEFET-MG/Divinópolis a diretora Sandra Vaz Soares 

Martins, presidente da congregação, a representante do Departamento de Informática, 3 

Gestão e Design (DIGD-DV), professora Maria Cristina dos Santos (Suplente); o 

representante do Departamento de Engenharia Mecatrônica (DEM-DV), professor 

Wagner Custódio de Oliveira (Titular); o representante do Departamento de Formação 6 

Geral (DFG-DV), professor Emerson de Sousa Costa (Titular); a representante dos 

Técnico-administrativos Senhora Nanci Faria da Silva (Titular) para tratarem da 

seguinte pauta: 1) Posse dos novos membros para recomposição da 9 

Congregação; 2) Leitura e aprovação da ata da 50ª reunião; 3) Apresentação da 

Resolução NDE 01/16 de 22 de março de 2016; 4) Apresentação do projeto do 

Galpão da Mecânica que foi levado à Superintendência de Infraestrutura - SINFRA 12 

em Março deste ano; 5) Aprovação da Prestação de contas da Unidade exercícios 

2014/2015 – processo 23062.00005138/2016-41; 5) Outros informes. Verificado o 

quorum regimental, a Presidente professora Sandra Vaz declarou aberta a 51ª reunião 15 

da Congregação da Unidade, cumprimentou os conselheiros e agradeceu a presença 

de todos. Em seguida passou-se ao atendimento da pauta: Item 1) Posse dos novos 

representantes suplentes do DIGD-DV e DFG-DV para recomposição da Congregação, 18 

gestão 2014 a 2016. A presidente recebeu a professora Maria Cristina dos Santos, 

desejando-lhe um bom trabalho na representatividade do DIGD-DV, explicou aos 

presentes que a data constante no termo de posse refere-se à data em que foi 21 

informada a substituição à diretoria da unidade e a seguir entregou o livro de posse 

para assinatura do termo à nova representante. A seguir o professor Emerson entregou 

ao secretário da congregação, a pedido do presidente do Diretório Acadêmico, discente 24 

Rômulo José da Silva Júnior, o memorando nº 03/2016/D.A. que trata sobre a 

indicação dos representantes discentes: Lucas Arantes Lemos de Oliveira, matrícula 

201215500190, como titular e a discente Ana Lydia de Castro, matrícula 27 

201515pmi0199 como suplente. Foi sugerido pelo secretário, em função da ausência 

dos referidos alunos, que a presidente fizesse a posse dos representantes discentes, 

posteriormente na diretoria, sugestão que foi aceita pelos presentes. O professor 30 

Emerson entregou uma cópia do processo 23062.001841/2015-08, que trata de 

alteração no Regulamento das Congregações de Unidades, aprovado pela Resolução 
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CD-136/08, e informou que o mesmo foi encaminhado para o Conselho Diretor para 33 

análise de alteração na quantidade de representantes discentes e de técnico-

administrativos na composição das Congregações de Unidades, e solicitou ao 

secretário da congregação que consultasse se houve alguma resposta. Item 2) Foi 36 

sugerida pelos representantes dispensar a leitura da ata, tendo em vista que a mesma 

já havia sido encaminhada anteriormente em conjunto com a convocação. O professor 

Wagner chamou atenção para que algumas pautas que ficaram de ser incluídas na 39 

presente reunião e que não constaram na convocação da 51ª reunião. A presidente 

informou que na próxima reunião as mesmas serão incluídas. Após as discussões a ata 

50ª reunião foi votada e aprovada por 03 (três) votos a favor e 02 (duas) abstenções. 42 

Foi sugerido pelos representantes definir a terceira quarta-feira do mês para realizar as 

reuniões da Congregação e o professor Emerson sugeriu que fosse feito um calendário 

com a previsão das reuniões da Congregação para o ano. Item 3) A palavra foi 45 

passada ao professor Wagner, que também compõe Núcleo Docente Estruturante do 

Curso de Engenharia Mecatrônica - NDE, para apresentar a Resolução NDE 01/16 de 

22 de março de 2016, encaminhado pelo coordenador do Curso de Graduação em 48 

Engenharia Mecatrônica. O professor Wagner fez a leitura do documento em que são 

destacados os pontos a serem melhorados pela unidade para as futuras avaliações do 

Curso Superior pelo MEC e solicitou que fosse encaminhado um documento da 51 

congregação para instâncias superiores, no sentido de cobrar um cronograma para 

atendimento dos pontos destacados na resolução NDE 01/16. O discente Lucas se 

apresentou para reunião às 15h25min. Todos os presentes receberam o novo 54 

representante e a presidente o orientou a assinar o termo de posse. O secretário 

informou que precisaria preencher o termo de posse e sugeriu que o representante o 

fizesse posteriormente, para não interromper as discussões. Todos aceitaram e o aluno 57 

passou a acompanhar à reunião que já estava em andamento. A professora Maria 

Cristina dos Santos sugeriu que fosse criada uma Comissão composta por um 

representante de cada um dos departamentos da unidade para encaminhar e cobrar os 60 

projetos relativos a climatização das salas, laboratórios, gabinetes e setores 

administrativos do campus. No que se refere a demanda de pessoal, a presidente 

informou que está sendo feito um estudo para avaliar remanejamentos ou realocação 63 

de servidores e estagiários internamente no campus. Foi votada e aprovada por 
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unanimidade, a sugestão do professor Wagner de encaminhar à Diretoria de 

Graduação (DIRGRAD), um documento da Congregação, para reforçar as demandas 66 

destacadas pelo NDE do curso superior de Engenharia Mecatrônica, que inclui a 

designação de um servidor efetivo para a secretaria do curso superior de Engenharia 

Mecatrônica. Item 4) Com relação a apresentação do projeto do Galpão da Mecânica o 69 

professor Wagner solicitou a palavra para apresentar os encaminhamentos realizados 

pela Comissão específica criada pela Unidade de Divinópolis para tratar sobre a 

construção do Galpão da Mecânica. O professor Wagner informa que esteve, com 72 

outros professores do campus Divinópolis, em reunião com a assessora da Direção-

Geral senhora Maria Cristina Ramos de Carvalho, para apresentarem o memorial 

descritivo do Galpão da Mecânica do campus Divinópolis, que foi elaborado pela 75 

comissão específica, para ser executado pela Superintendência de infra-estrutura do 

CEFET-MG (SINFRA). Que de acordo com a proposta apresentada, um prédio de três 

andares com laboratórios e salas de aula para o Curso Superior em Engenharia da 78 

Computação previsto para ser implantado em 2017, a representante da SINFRA, 

senhora Maria Cristina Ramos de Carvalho, fez uma estimativa de custo da obra em 

aproximadamente vinte milhões de reais, e que ela sugeriu que fosse pensado um 81 

projeto mais simples para atender inicialmente a demanda dos laboratórios. O 

professor Wagner relata que a senhora Maria Cristina Ramos de Carvalho informou 

que levaria a proposta apresentada para ser discutida com o Diretor-Geral e que 84 

entraria em contato com os professores para agendar reuniões presenciais ou em 

videoconferência. Porém, como isto não foi feito até o momento, o professor Wagner 

propôs que a Congregação intervisse junto à Diretoria-Geral do CEFET-MG para 87 

agilizar a marcação da primeira reunião para a conclusão do projeto do Galpão da 

Mecânica. A proposta foi votada e aprovada por todos. Enquanto se aguardava os 

servidores para apresentarem o Relatório de Gestão e prestação de contas da unidade, 90 

a presidente Sandra passou alguns informes: a) Informou que o MEC emitiu uma 

portaria em que estabelece novas diretrizes para regulamentação das atividades 

docentes, que alterará os encargos acadêmicos definidos pelo CEFET-MG; b) Que os 93 

chefes dos departamentos já receberam informações quanto a não possibilidade de 

renovação dos contratos dos professores temporários. O professor Emerson solicitou 

que fosse apresentado o Programa de Trabalho, Orçamento e Gestão para o ano de 96 
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2016 pela Diretoria de Unidade para aprovação pela Congregação. Item 5) Os 

servidores Bruno Martins Teixeira (Diretor-adjunto) e Wagner José Pires (Coordenador 

de Administração) foram recebidos às 16h20min para apresentarem a Prestação de 99 

contas da Unidade, exercícios 2014/2015, processo 23062.005138/2016-41. O servidor 

Bruno, de posse da palavra, fez um breve relato sobre como o relatório foi elaborado. 

Ele informou que utilizou o relatório feito pela Diretoria-Geral do CEFET-MG, como 102 

plataforma para elaborar o relatório da unidade; em seguida realizou a apresentação 

propriamente dita do relatório. Após as discussões e responder algumas dúvidas dos 

representantes, os servidores Bruno e Wagner foram dispensados. A presidenta 105 

solicitou aos presentes para se manifestarem quanto a aprovação da prestação de 

contas. O professor Emerson sugeriu criar uma comissão para analisar a prestação de 

contas antes de ser aberta a votação. O professor Wagner sugeriu a nomeação de um 108 

relator para analisar a prestação de contas e apresentar na próxima reunião seu 

parecer sobre o relatório de gestão e prestação de contas da unidade para ser votado. 

A proposta do professor Wagner foi votada e aprovada por unanimidade. Em seguida 111 

foi solicitada pela presidente a indicação de um relator para o processo. O professor 

Emerson se ofereceu para ser o relator do processo. A presidente consultou aos 

presentes se concordavam e todos os presentes se manifestaram favoravelmente e o 114 

processo nº 23062.005138/2016-41 foi entregue ao professor Emerson para relatoria. 

O professor Emerson sugeriu ainda que o relatório ficasse disponível no site da 

unidade após ser aprovado. Nada mais havendo a se tratar a professora Sandra Vaz 117 

Soares Martins declarou a reunião encerrada às dezessete horas e trinta 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. 120 

Divinópolis, 25 de maio de 2016. 
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