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Em dezessete de abril de dois mil e dezenove, às treze horas, reuniram-se no auditório do CEFET-

MG/Divinópolis o diretor Emerson de Sousa Costa, presidente da Congregação; a representante 

dos servidores técnico-administrativos, Flaviane Moreira Silva Mendes (Titular); o representante 3 

do Departamento de Informática, Gestão e Design (DIGD-DV), professor Alisson Marques da 

Silva (Titular); o representante do corpo discente Sr. Izaías Alves dos Santos Júnior (Titular). 

Verificado o quorum regimental, o presidente declarou aberta a 61ª reunião da Congregação para 6 

tratarem da seguinte pauta: Item 1) Aprovação da Ata da 60ª Reunião da Congregação; Item 

2) Apresentação do Relatório de Gestão de Atividades (Ensino, Pesquisa e Extensão) da 

Unidade Divinópolis 2017/2018;  Item 3)  Apresentação do Plano de Trabalho da Unidade de 9 

Divinópolis para o ano de 2019; Item 4) Regulamento Interno de Trânsito; Item 5)  Informes 

Gerais.  Inicialmente o Presidente leu a pauta que sem alteração foi aprovada pelos presentes. 

Item 1) O prof. Emerson confirmou com os Conselheiros o recebimento da ata por e-mail e se 12 

tinham alguma alteração. Sem alterações, a ata da 60ª reunião foi aprovada por unanimidade. Item 

2) O prof. Emerson relembrou a todos que o relatório já foi apresentado pela professora Sandra 

Vaz Martins na reunião anterior e que foi sugerido pequenas correções e montagem de uma pasta. 15 

Em seguida, apresentou a pasta e informou que as correções sugeridas foram realizadas. Após 

apreciação dos Conselheiros, o Relatório de Gestão de Atividades (Ensino, Pesquisa e 

Extensão) da Unidade Divinópolis 2017/2018 foi encaminhado para votação, sendo aprovado 18 

por unanimidade. Item 3) O prof. Emerson apresentou a Proposta do Plano de Trabalho da 

Diretoria da Unidade para o ano de 2019 e confirmou se todos a receberam por e-mail. Após 

apresentação abriu-se a discussão para que os conselheiros sugerissem alterações ou inclusões. 21 

Sem alterações o Plano de Trabalho foi votado e aprovado por unanimidade. Item 4) o prof. 

Emerson relatou que na reunião anterior foi apresentado o receio de alguns servidores sobre o uso 

do  selo de credenciamento e que foi sugerido aos conselheiros a lerem o Regulamento de Trânsito 24 

Interno, aprovado pela RESOLUÇÃO CONGREGAÇÃO CV –01/2018, de 25 de setembro 2018, 

que estava disponível no link  http://www.divinopolis.cefetmg.br/resolucoes/ para apresentar nesta 

reunião sugestões de alterações que julgassem necessárias. Em seguida, informou que os adesivos 27 

a serem colocados nos carros já tinham sido confeccionados e mediante as instruções de controle 

de acesso aos Campus, sugere a implantação do regulamento e o uso dos adesivos. O prof. Alisson 

sugeriu ser opcional a colagem do adesivo ou apenas a apresentação do mesmo na entrada. O 30 

discente Izaías informou sobre o fluxo de bicicletas e sugere que elas também sejam adesivadas. 

Após discussão ficou definido colocar o Regulamento em prática com a inclusão das sugestões 
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apresentadas. Informes Gerais: a) O prof. Emerson informou sobre a reunião da direção geral 33 

com os diretores das Unidades e fez um breve relato do que foi tratado. Informou que os principais 

tópicos tratados na reunião foram encaminhados aos Coordenadores e Chefes de UORGs através 

do MEMORANDO ELETRÔNICO DDV Nº 22/2019, de 15 de abril de 2019; b) O prof. Alisson 36 

informou que no campus de Contagem, foi criado um Regulamento para Elaboração do Horário 

Escolar, aprovado pela Congregação e sugeriu a elaboração de um Regulamento similar para o 

Campus Divinópolis. Ficou definido de os Coordenadores elaborarem uma proposta do 39 

Regulamento para ser apresentado na próxima reunião da Congregação. O prof. Alisson informou 

também que o CEFET tem um programa licenciado que é utilizado na montagem do horário. Às 

treze horas e cinquenta minutos, passamos a contar com a presença do representante do 42 

Departamento de Formação Geral (DFG-DV), professor Leonardo Gomes Martins Coelho 

(Titular); c) O prof. Leonardo informou sobre os XIV Jogos Intercampi do CEFET-MG / Campus 

Divinópolis e solicitou uma participação mais ativa dos Departamentos. d) o Prof. Emerson 45 

informou sobre a vinda da CPA (Comissão Permanente de Avaliação) ao Campus Divinópolis, no 

dia oito de maio para apresentação do relatório de 2018 e apresentação aos alunos dos novos 

Cursos de Graduação, Engenharia da Computação e Bacharelado em Design de Moda. Do que se 48 

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 hoc. Divinópolis, 17 de abril de 2019. 
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