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Em vinte e seis de dezembro de dois mil e dezoito, às quatorze horas e vinte e cinco minutos, 

reuniram-se no auditório do CEFET-MG/Divinópolis a diretora Sandra Vaz Soares Martins, 

presidenta da Congregação; o representante do Departamento de Formação Geral (DFG-DV), 3 

professor Emerson de Sousa Costa (Titular); o representante do Departamento de Engenharia 

Mecatrônica (DEM-DV), professor Ralney Nogueira Faria (Titular); a representante dos 

servidores técnico-administrativos, Maria Inês Passos Pereira Bueno (Suplente) e o diretor 6 

adjunto, Oscar Praga de Souza. Verificado o quorum regimental, a presidenta declarou aberta a 

59ª reunião da Congregação para tratarem da seguinte pauta: Item 1) Aprovação da Ata da 58ª 

Reunião; Item 2) Solicitação do DFG – inclusão de Encargos Acadêmicos; 3) Aprovação da 9 

Prestação de Contas da Unidade, Exercício 2016/2017; Item 4) Informes Gerais.  Inicialmente 

a presidenta leu a pauta e propôs a inversão dos itens 1 e 2, bem como inclusão da parte B 

(prestação de contas 2016/2017 – Ensino, Pesquisa e Extensão), o que foi aprovado pelos 12 

presentes. Item 1) Solicitação do DFG – inclusão de Encargos Acadêmicos:  A professora 

Sandra leu o memorando nº 22/2018, do chefe do DFG (Departamento de Formação Geral), 

professor Leonardo Gomes Martins Coelho, no qual solicita o apoio da Congregação para sugerir 15 

que os professores responsáveis pelos laboratórios ou espaços (como ginásio e LAPED) recebam 

pontuação pelos encargos acadêmicos como atividades administrativas continuadas. Discutido o 

assunto houve a votação unânime (quatro votos favoráveis) deliberando que é justa a solicitação, 18 

porém o departamento será comunicado que deverá: fazer melhor detalhamento das atividades a 

serem desenvolvidas pelos responsáveis pelas atividades mencionadas, tempo a ser dedicado às 

mesmas etc; deliberou-se ainda que os demais departamentos poderão enviar sugestões no mesmo 21 

sentido. Item 2) Aprovação da Ata da 58ª Reunião: após a leitura e apreciação dos conselheiros 

a ata da 58ª reunião foi votada e aprovada por três votos favoráveis e uma abstenção (professor 

Ralney, que não esteve presente a reunião). Comentando sobre a referida ata, a) o diretor adjunto, 24 

Oscar, informou que a empresa responsável pela construção do prédio 6 agendou para janeiro 

próximo a manutenção do prédio, incluindo os banheiros. b) também comunicou que a 

regulamentação interna de trânsito está em fase final de implantação; o professor Ralney sugeriu 27 

verificar a possibilidade de uma parte do estacionamento ser exclusiva para os docentes; também 

sugeriu a implementação do uso da carteira funcional para acesso ao Campus, tanto na catraca 

quanto na cancela.  c) Biblioteca: a conselheira Maria Inês Passos informou que o Nada Consta já 30 

está sendo exigido nas bibliotecas do Campus de Belo Horizonte; também informou que os alunos 
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intercambistas já estão inseridos na categoria de usuários; informou, ainda, que o bibliotecário 

Cleber, chefe do setor, pediu o arquivamento provisório do processo “Regulamento  da Biblioteca” 33 

, alegando que o regulamento geral será alterado e que aguarda parecer da chefia, em Belo 

Horizonte. 3) Aprovação da Prestação de Contas da Unidade, Exercício 2016/2017: com a 

palavra, o diretor adjunto Oscar apresentou o 3.1) Relatório de Gestão Financeira 2016/2017 36 

para apreciação dos conselheiros, nos termos do Art. 2º, Inciso I, do Regulamento das 

Congregações (Resolução CD nº 136/2008). Mostrando os vários itens do relatório, que foram 

analisados e feitas algumas correções, o documento foi aprovado por unanimidade. Em seguida a 39 

diretora, professora Sandra iniciou a apresentação da segunda parte b) Relatório de Gestão de 

Atividades (Ensino, Pesquisa e Extensão): tendo em vista a necessidade do professor Emerson 

de se ausentar, a reunião foi encerrada pela presidenta, professora Sandra Vaz, às dezesseis horas 42 

e trinta e cinco minutos (não haveria quórum regimental) e a apreciação do relatório em epígrafe 

ficou para a próxima reunião. Do que se tratou, para constar, foi lavrada a presente ata que após 

lida e aprovada, segue assinada pelos presentes e por mim, Hélder Antônio Moreira, secretário ad 45 

hoc. Divinópolis, 26 de dezembro de 2018. 
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