SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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

ATA DA 58ª REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DO CEFET-MG/DIVINÓPOLIS

Em vinte e cinco de setembro de dois mil e dezoito, às quatorze horas e dezoito minutos, reuniram3

se na sala 625 do CEFET-MG/Divinópolis a diretora Sandra Vaz Soares Martins, presidenta da
congregação, o representante do Departamento de Engenharia Mecatrônica (DEM-DV), professor
André Luiz Paganotti (Suplente); o representante do Departamento de Informática, Gestão e
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Design (DIGD-DV), professor Thiago Magela Rodrigues Dias (Titular), o representante dos
Técnico-administrativos, Senhor Oscar Praga de Souza (Titular) e a Bibliotecária Maria Inês
Passos Pereira Filho como convidada. Verificado o quorum regimental, a Presidenta declarou
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aberta a 58ª reunião da Congregação para tratarem da seguinte pauta: Item 1) Aprovação da Ata
da 57ª Reunião; Item 2) Apreciação da Minuta do Regulamento Interno da Biblioteca do
Campus V; Item 3) Apreciação da Proposta para Regulamentação do Trânsito Interno do
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Campus V; Item 4) Informes Gerais. Item 1) A presidenta professora Sandra sugeriu que fosse
realizada a leitura da ata. Após leitura e apreciação dos conselheiros a ata foi votada e aprovada
por unanimidade. Item 2) A professora Sandra convidou a bibliotecária, Sra. Maria Inês, para

15

fazer uma explanação sobre a minuta do Regulamento proposto. De posse da palavra, a Sra. Inês
relatou que a biblioteca é regida por um Regulamento do Sistema de Bibliotecas-CEFET-MG,
mas, que cada unidade pode ter seu regulamento interno que atenda suas particularidades e que, a
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minuta apresentada não feri o Regulamento Geral das Bibliotecas. Destacou alguns pontos da
minuta, como: empréstimo de livros aos colaboradores terceirizados e estagiários, adaptações nos
números de obras e prazos de empréstimos, modalidade de empréstimo como Over Night. Expôs
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também sobre o procedimento de bloqueio do usuário no atraso da devolução dos livros, mas,
como o bloqueio só acontece com a devolução, muitos usuários que estão atrasados não devolvem
para não serem bloqueados, causando danos como sumiço de obras ou entregas somente no final
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do curso. Informou que essa prática do bloqueio já está em discussão entre as bibliotecas com
sugestões da volta de cobrança de multa por atraso pelo sistema GRU. As quinze horas passamos
a contar com a presença do representante do Departamento de Formação Geral (DFG-DV),
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professor Emerson de Sousa Costa (Titular). Após ampla discussão e sugestões pelos Conselheiros
presente, ficou definido a devolução do processo para inclusão na minuta dos tópicos: a) inclusão
de alunos Intercambista para empréstimo de livros; b) incluir sanções como, vincular participação
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em projetos como Bic Junior, mediante apresentação do nada consta da biblioteca; c) detalhar
como funciona o bloqueio do Usuário no Sistema. Foi também sugerido que os bibliotecários entre
em contato com a Divisão de Bibliotecas, com justificativa, solicitando a volta da cobrança de
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multa pelo sistema GRU. Item 3) De posse da palavra, o Conselheiro Oscar Praga, apresentou
para os demais a Proposta de Regulamentação de Trânsito Interno do CEFET-MG / Campus
Divinópolis, que trata sobre sanções, adesivagem dos veículos dos servidores, colaboradores e
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alunos do Campus Divinópolis, estacionamento, horários previstos para acesso ao Campus.
Ressaltou a importância desses procedimentos para segurança de todos. Outros fatores foram
sugeridos pelos conselheiros para serem implantados no futuro, como, demarcação de
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estacionamento para deficientes, faixas de segurança para pedestres com elevação. A prof. Sandra
sugeriu acrescentar no Regulamento o Art. 15º - O presente Regulamento poderá ser revisto a
qualquer tempo pela Congregação. A Proposta de Regulamento foi encaminhado para votação
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com a inclusão do Art. 11º sendo aprovada por unanimidade. Item 4) O prof. André falou sobre
a situação constrangedora dos banheiros masculino próximo a sala 625 do prédio 3, que é muito
usado pela comunidade externa. O Sr. Oscar informou que o prédio ainda está em garantia e a

45

manutenção já foi solicitada e que vai novamente cobrar uma posição do setor de Divisão de
Obras e Infraestrutura. A Professora Sandra informou sobre os regulamentos dos processos
eleitorais que ocorreram em outubro. Nada mais havendo a se tratar a professora Sandra Vaz
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Soares Martins declarou a reunião encerrada às dezesseis horas e treze 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 assinada pelos presentes e por mim, Elena Maria da Cunha, secretária ad
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hoc. Divinópolis, 25 de setembro de 2018.
Sandra Vaz Soares Martins
Diretora (Presidente)

Prof. Thiago Magela Rodrigues Dias
Repres. DIGDDV (Titular)

Prof. André Luiz Paganotti
Repres. DEMDV (Suplente)

Prof. Emerson de Sousa Costa
Repres. DFGDV (Titular)

Oscar Praga de Souza
Repres. Técnico-administrativo (Titular)

Elena Maria da Cunha
Secretária ad hoc
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