SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
CAMPUS DIVINÓPOLIS

ATA DA 52ª REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DO CEFET-MG/DIVINÓPOLIS

Em doze de julho de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e trinta minutos, reuniramse na sala 625 do CEFET-MG/Divinópolis a diretora Sandra Vaz Soares Martins,
3

presidente da Congregação, a representante do Departamento de Informática, Gestão
e Design (DIGD-DV), professora Maria Cristina dos Santos (Suplente); o representante
do Departamento de Engenharia Mecatrônica (DEM-DV), professor Wagner Custódio
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de Oliveira (Titular); o representante do Departamento de Formação Geral (DFG-DV),
professor Rônei Sandro Vieira (Suplente); a representante dos Técnico-administrativos
Senhora Nanci Faria da Silva (Titular) para tratarem da seguinte pauta: 1) Leitura e

9

aprovação da ata da 51ª reunião; 2) Regulamentação dos sábados letivos; 3)
Regulamentação da gestão dos 15% de afastamento docente do campus para
capacitação; 4) Levantamento do número de T.As e Estagiários; 5) Aprovação da
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Prestação de contas da Unidade - exercícios 2014/2015; 6) Calendário de
reuniões da Congregação 2016; 7) Definição de critérios para distribuição de
novas vagas de professores na unidade de Divinópolis (Relação hora/aulas por

15

professores); 8) Proposta de plano de gestão 2016-2018; 9) Outros informes.
Verificado o quorum regimental, a Presidente professora Sandra Vaz Soares Martins
declarou aberta a 52ª reunião da Congregação da Unidade, cumprimentou os

18

conselheiros e agradeceu a presença de todos. Em seguida abordou a pauta. A
professora Sandra Vaz Soares Martins informou que com relação à presente pauta,
não conseguiu concluir os itens (7 e 8), mas já está trabalhando para sua conclusão e

21

apreciação da Congregação. O professor Rônei Sandro Vieira sugeriu, com relação ao
item 7 “Definição de critérios para distribuição de novas vagas de professores”, que os
critérios fossem extensivos aos técnico-administrativos também; e que cada

24

Departamento definisse, após análise da carga horária e número de aula por professor,
qual é sua prioridade, para que em seguida fosse realizada, pela Congregação, a
comparação dos levantamentos entre os Departamentos da unidade para se chegar a

27

uma definição de qual demanda de vaga seria atendida. A professora Maria Cristina
destaca que isso de certa forma já está sendo realizado pela Direção Geral do CEFETMG, por meio dos registros relativos aos encargos acadêmicos; e que deveria se olhar

30

com cuidado para que estas comparações não se tornassem superficiais. Item 1) Foi
sugerido pelos representantes dispensar a leitura da ata da 51ª reunião, tendo em vista
que a mesma já havia sido encaminhada anteriormente em conjunto com a convocação
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para apreciação dos representantes. A aprovação da ata da 51ª reunião foi colocada
em votação e aprovada por unanimidade. Item 2) A professora Sandra Vaz Soares
Martins apresentou a proposta referente às Normas Gerais para Atividades dos
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Sábados Letivos. O professor Rônei Sandro Vieira sugeriu o encaminhamento da
referida proposta de regulamentação dos sábados letivos aos coordenadores de cursos
e Chefes de Departamento para apreciação e emissão de parecer em suas respectivas
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assembleias sobre o documento e posteriormente reenvio à congregação para
apreciação e aprovação. A proposta foi votada e aprovada por unanimidade. Item 3)
Passou-se em seguida a apreciação da Regulamentação da gestão dos 15% de
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afastamento docente do campus para capacitação. O professor Wagner Custódio de
Oliveira lembrou que em função da fala do Diretor Geral, Flávio Antônio dos Santos, em
recente visita a Unidade Divinópolis, a apreciação deste item não se fazia mais

45

necessário, haja vista que a orientação realizada foi para autorizar quem pedisse
liberação para capacitação, pois havia margem para liberação de mais professores. O
professor Rônei Sandro Vieira lembra que a limitação e a referida elaboração dos

48

critérios para liberação foi orientação do ex-Diretor Geral, professor Márcio Basílio. A
professora Sandra Vaz Soares Martins esclarece que o número de professores a
serem liberados no CEFET-MG ainda comportam novas liberações. A professora Maria
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Cristina dos Santos informa que mesmo existindo a orientação de liberação deve-se
definir os critérios. A professora Sandra informa que em primeira instância, os critérios
para aprovação dos pedidos de afastamento são de responsabilidade dos
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Departamentos. Após as discussões foi sugerido que os Departamentos façam as
análises dos pedidos de afastamento considerando a possibilidade de ultrapassar o
limite de 15% (quinze por cento), tendo em vista a possibilidade de contratação de

57

substitutos sinalizada pela Diretoria Geral do CEFET-MG. Item 4) A professora Sandra
Vaz Soares Martins distribuiu a planilha com o quantitativo e as informações dos
Técnico-administrativos e Estagiários em exercício atualmente no Campus Divinópolis.

60

O professor Rônei Sandro Vieira sugeriu que o número de técnico-administrativos e
suas lotações fossem encaminhados para todos os chefes de Departamento e
coordenadores de curso. A sugestão foi votada e aprovada por unanimidade. A

63

professora Sandra destaca as dificuldades que tem enfrentado para realocação de
técnicos, ao constatar que grande parte dos técnicos tem cargos com funções
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específicas; mas que já está realizando reuniões com os servidores técnico66

administrativos com o objetivo de ouvi-los e propor alterações que possam melhorar o
atendimento e o funcionamento da escola. Na oportunidade a professora Sandra
informa que convidou a assistente de alunos, servidora Renata Gandra Melo para
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assumir a secretaria da coordenação do curso Superior de Engenharia Mecatrônica. A
professora Maria Cristina dos Santos questiona quem assumiria a função, até então
exercida pela servidora Renata. A professora Sandra Vaz Soares Martins informa que
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fará solicitação aos Coordenadores de curso de nomes de professores para assumirem
as funções de coordenadores de turno; Que inclusive há previsão de 200 pontos de
encargos acadêmicos, para a atividade. A Professora Maria Cristina dos Santos
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registra sua preocupação quanto às condições de trabalho da assistente social do
campus Divinópolis, principalmente nos momentos das visitas domiciliares; No seu
entendimento deveria haver mais uma pessoa para auxiliá-la nestes trabalhos de
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campo, pois há riscos diversos nas atividades externas que são aumentados quando
se trata de uma mulher. Item 5) No que se refere a Aprovação da Prestação de contas
da Unidade - exercícios 2014/2015, o professor Rônei Sandro Vieira realizou a leitura
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do parecer do relator, professor Emerson de Sousa Costa. Após as discussões, a
professora Maria Cristina dos Santos sugeriu a aprovação do relatório de gestão e
prestação de contas da Unidade – exercícios 2014/2015, acatando-se as sugestões
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feitas pelo professor Emerson em seu parecer e apresentadas pelo professor Rônei
Sandro Vieira. A proposta foi votada e aprovada por unanimidade. Item 6) A professora
Sandra Vaz Soares Martins abriu as discussões para definição do Calendário de
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reuniões da Congregação no segundo semestre de 2016. Após as discussões ficou
definido entre os presentes que as reuniões da Congregação serão na primeira quintafeira de cada mês. Todavia a professora Sandra Vaz Soares Martins destaca que os

90

representantes discentes serão consultados para evitar conflitos entre horários. Item 9)
Nos informes gerais o professor Wagner Custódio de Oliveira destacou a retirada da
função gratificada dos coordenadores de laboratório. A professora Sandra Vaz Soares

93

Martins informa que algumas funções gratificadas foram realocadas em todos os campi
do CEFET-MG, seguindo definições da Diretoria Geral. O professor Rônei Sandro
Vieira sugeriu informar à comunidade interna o que aconteceu com relação às
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redistribuições das funções gratificadas. A professora Sandra informa que fará junto
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com a divulgação da informação sobre os técnicos e estagiários, a informação sobre a
distribuição das funções gratificadas. A professora Sandra leu o convite da Equipe de
99

Saúde da Família para reunião no dia 13 de julho às 14h00 para tratar sobre a
operacionalização do Projeto de revitalização do Córrego Olhos d’água. Nada mais
havendo a se tratar a professora Sandra Vaz Soares Martins declarou a reunião

102

encerrada às dezesseis horas e quarenta e cinco 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. Divinópolis, 12 de julho

105

de 2016.

108

Sandra Vaz Soares Martins
Diretora (Presidente)

Prof. Maria Cristina dos Santos
Repres. DIGDDV (Suplente)

Prof. Wagner Custódio de Oliveira
Repres. DEMDV (Titular)

Nanci Faria Faria da Silva
Repres. Técnico-administrativos (Titular)

Aldo Geraldo Simões
Secretário ad hoc

Prof. Rônei Sandro Vieira
Repres. DFGDV (Suplente)

111
114
117
120
123

ATA DA 52ª REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DO CEFET-MG/DIVINÓPOLIS - Página

4 de 4

