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CAMPUS DIVINÓPOLIS

1  -  Restaurante  Estudantil

Aconteceu no úl t imo dia 05/05 o pregão eletrônico para a contratação da empresa para
produção e dist r ibuição de refeições no Restaurante Estudant i l  do CEFET-MG Campus
Div inópol is .  Após constatada a regular idade dos atos procedimentais ,  a empresa Tryx Ações
Intel igentes Ltda foi  homologada como vencedora da l ic i tação. O contrato está sendo
emit ido para ass inatura da empresa e do CEFET e esperamos que até o f inal  do mês de
maio,  in íc io de junho,  o restaurante já esteja em funcionamento.  O acompanhamento da
movimentação do processo pode ser  real izado pelo SIPAC: processo nº  23062.011836/2022-
24.

2  -  Ações  para  Minimizar  os  Impactos  Gerados  pela  Falta  do  Restaurante

Além de uma bolsa al imentação no valor  de R$ 175,00 para os estudantes em s i tuação de
vulnerabi l idade socioeconômica,  disponibi l izada através da Diretor ia de Desenvolv imento
Estudant i l ,  a Diretor ia do Campus em conjunto com o Grêmio Estudant i l  promoveu ações
para minimizar os impactos da falta de fornecimento de al imentação,  até que seja
concret izado o processo de contratação do restaurante.  Foi  disponibi l izada no salão do
restaurante uma geladeira industr ia l  para os alunos colocarem os al imentos que trouxerem
de casa e também dois  Micro-ondas (um doado pelo Diretor  do Campus e outro adquir ido
pelo Grêmio Estudant i l ) .

3  -  Distribuição  Kit  de  Gêneros  Alimentícios  –  2ª  Etapa

O CEFET Div inópol is  i rá real izar  a dist r ibuição de 2 K i ts  de gêneros al iment íc ios ,  adquir idos
a part i r  dos recursos do Programa Nacional  de Al imentação (PNAE).  A dist r ibuição é
dest inada aos alunos matr iculados no Ensino Médio Técnico Integrado. Os al imentos que
compõe o k i t  são:  2 kg de arroz,  1  kg de fei jão preto,  1  kg de le i te em pó,  500 g de café em
pó, 1  kg de canj iquinha,  1  kg de fubá de mi lho e 1  l i t ro de suco de uva integral .  Estes
produtos são de or igem orgânica ou agroecológica (ou seja,  para seu cult ivo não foram
uti l izados produtos químicos ou ut i l izadas quant idades reduzidas em comparação ao cult ivo
habitual) .  Estes produtos estão acondicionados em uma caixa de papelão com peso
aproximado de 7,5 kg.  O calendár io de entrega está divulgado no s i te do campus:
https://www.div inopol is .cefetmg.br/2022/05/13/entrega-dos-k i ts-de-al imentos-para-os-
estudantes-do-ensino-medio-2a-etapa/.

4  -  Construção  do  Prédio  de  Laboratórios  de  Mecânica  (Galpão  da  Mecânica)

No últ imo dia 06/05 a Coordenação de Infraestrutura e Projetos do CEFET-MG encaminhou
para a Diretor ia de Planejamento e Gestão - DPG, para autor ização e t ramitação,  o
processo para a l ic i tação da Construção do Prédio de Laboratór ios de Mecânica (Galpão
da Mecânica) ,  que inclu í  a urbanização e acess ibi l idade do entorno imediato.  O Edital  de
l ic i tação já em fase de elaboração. O acompanhamento da movimentação do processo
pode ser  real izado pelo SIPAC: processo nº  23062.019412/2022-16.  
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5  -  Adequações  de  Acessibil idade  no  Campus

Visando a melhor acess ibi l idade dos estudantes,  serv idores e colaboradores entre os
prédios do campus,  foi  constru ída uma rampa de acesso entre a área do restaurante
estudant i l  e a calçada de acesso ao prédio escolar  2.  Os própr ios serv idores e
colaboradores do Campus Div inópol is  real izaram a obra,  e ainda cont inuam real izando
outras adequações na infraestrutura do campus,  v isando melhorar ainda mais as condições
de acess ibi l idade para toda a comunidade acadêmica.

6  -  Obras  dos  Estacionamentos

As obras do estacionamento do prédio escolar  1  e do estacionamento com vagas reservadas
para os serv idores e veículos of ic iais  cont inuam a todo vapor.  A parte do estacionamento
reservado para os serv idores,  para os veículos of ic iais  e para a Diretor ia do Campus já está
em fase de f inal ização. No estacionamento do prédio escolar  1  está sendo real izada a
terraplanagem, readequação do projeto e del imitação das áreas em que serão real izadas
as obras.  

7  -  Adequações  no  Trânsito  Interno

Para a real ização das obras dos estacionamentos,  as v ias de trânsi to internas do campus
foram alteradas,  passando a funcionar em "mão dupla".  Pedimos a todos que redobrem a
atenção e cuidado ao ci rcular  dentro do campus,  para evi tar  acidentes,  e que sempre
mantenham velocidade baixa ao trafegar nas v ias internas,  para segurança de todos os
serv idores,  estudantes e colaboradores do CEFET-MG Campus Div inópol is .

8  -  Mesas  de  Professores  das  Salas  do  Prédio  Escolar  2

As mesas de professores das nove salas de aula do prédio escolar  2 foram trocadas por
mesas novas,  que foram adquir idas no in íc io do ano let ivo e entregues agora no in íc io do
mês de maio.  Além das mesas,  foram recebidos dez gavetei ros móveis  e dest inados à sala
dos professores do Departamento de Formação Geral .

9  -Manutenção  em  Persianas

Além da troca de todas as cort inas das 14 salas de aulas ,  fo i  também real izada a
manutenção em todas as pers ianas dos prédios escolares 1  e 2 e também do prédio
administ rat ivo -  inclu indo lubr i f icação e t roca de componentes como: lâminas,  cordas,
bastões,  gi ratór ias e f re ios.  Sol ic i tamos que todos manuseiem as pers ianas e cort inas com
cuidado,  ev i tando ass im que elas sejam danif icadas.
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10  -  Laboratório  de  Informática  602

O Laboratór io de Informática 602 recebeu 21 computadores novos para atendimento às
demandas dos cursos ofertados no campus,  pr incipalmente do Curso de Engenhar ia de
Computação. Os computadores que estavam neste espaço foram remanejados para a sala
610 para montagem de um laboratór io de informática disponível  para o uso dos alunos.

11  -  Laboratório  de  Informática  Disponível  para  Uso  dos  Estudantes

O Laboratór io de Informática 610,  local izado no prédio escolar  2,  foi  l iberado para uso dos
estudantes do CEFET Div inópol is  e f ica aberto durante todo o per íodo de funcionamento do
campus.  O uso do laboratór io é exclus ivo para real ização de trabalhos e pesquisas,  sendo
vedada sua ut i l ização para uso de jogos e outras at iv idades que não sejam voltadas para
f ins educacionais .  É proibido o uso desse laboratór io para aulas de discipl inas dos cursos,
pois  os outros laboratór ios do campus estão disponíveis  para esse f im. 

12  -  Espaços  para  Estudo  Individual  no  Prédio  Escolar  1

Com o aumento no número de cursos ofertados no CEFET-MG Campus Div inópol is ,  o atual
espaço f ís ico não está comportando a alta demanda para ut i l ização. Nesse sent ido,  a
Diretor ia do Campus montou alguns espaços indiv iduais  para uso dos estudantes,  no hal l  do
prédio escolar  1 ,  com mesas,  cadeiras e tomadas.  Além desses espaços,  foram montadas
mais duas cabines indiv iduais  para estudo no hal l  do prédio administ rat ivo,  a lém da
disponibi l ização de mesas que podem ser usadas para estudos em grupo.

13  -  Laboratório  CEFET  Maker

Já está em funcionamento o Laboratór io CEFET Maker do Campus Div inópol is ,  vol tado para
o desenvolv imento de at iv idades e projetos de ensino,  de pesquisa e de extensão que
tenham como pr incípios as prát icas da Cultura Maker.  A ocupação e uso são para f ins
educacionais ,  técnicos,  tecnológicos e sociais ,  com abordagem mult i ,  inter  ou
transdiscipl inar ,  bem como por meio do uso de metodologias at ivas que colocam alunos,
professores e serv idores como atores dos processos de construção de conhecimentos e
tecnologias.  O laboratór io Maker está sob coordenação do Professor Diêgo Fernandes da
Cruz,  do Departamento de Engenhar ia Mecatrônica.

A execução de qualquer at iv idade proposta no laboratór io ,  d isponibi l idade de
equipamentos/mater iais  e horár io disponível ,  dependerá da autor ização do grupo gestor  do
laboratór io.  Qualquer at iv idade deverá contar sempre com a presença de um responsável .
Quaisquer dúvidas,  sugestões,  envio de propostas de at iv idades e sol ic i tações de uso do
laboratór io ,  deverão ser  encaminhadas para o e-mai l :  labmakercefetv@gmai l .com.
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14 - Professor e Ex-aluna do CEFET Divinópolis participam de Feira de Ciência e Engenharia Pré-

universitária nos Estados Unidos

A aluna egressa do curso técnico de produção de moda Ana Clara e o professor Fábio Lacerda Resende e Silva,
de física, apresentaram o projeto "Determinação do fator de proteção ultravioleta para tecidos tingidos com

corantes naturais", na ISEF (International Science and Engineering Fair),  considerada a maior feira de ciência e
engenharia pré-universitária do mundo, que aconteceu de 7 a 13 de maio em Atlanta, nos Estados Unidos. Ana
Clara representou o Brasil juntamente com outros 12 alunos de outras instituições. A Feira Brasileira de Ciências e
Engenharia (FEBRACE) foi a responsável por selecionar 9 projetos (individuais e em grupo) para participarem da
ISEF.

15 - ENEM 2022

Já estão abertas as inscrições para a versão impressa e digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
2022. A inscrição é feita exclusivamente pela internet, na Página do Participante:
https://enem.inep.gov.br/participante/#!/inicial, até o próximo sábado, dia 21/05. Pela primeira vez, a taxa de
inscrição poderá ser paga por meio de Pix e cartão de crédito. Neste ano, as provas estão marcadas para os
dias 13 e 20 de novembro.  

16 - 3ª Mostra Bienal de Extensão

A Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário (DEDC) realizará entre os dias 12 a 16 de setembro de
2022 a 3ª Mostra Bienal de Extensão, que tem como objetivo principal divulgar as ações de extensão
organizadas e executadas pelo corpo social do CEFET-MG no período de 2020 a 2022, fomentadas ou não, por
editais da DEDC. A submissão dos trabalhos de extensão a serem apresentados na mostra deverá ser realizada
por meio da página oficial do evento: https://conferencias.cefetmg.br/index.php/3MBE22/, até o dia
10/06/2022.

17 - CEFET-MG lança editais de Iniciação Científica

A Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação do CEFET-MG, divulga dois editais (103/2022 e 104/2022)
direcionados para os programas de bolsas de iniciação científica. Ao todo, estão sendo ofertadas 47 bolsas, 
 para os estudantes dos cursos de graduação e do ensino médio técnico e tecnológico. As submissões devem ser
feitas exclusivamente por professores efetivos do CEFET-MG, de 16 de maio a 15 de junho, por meio do link: 
https://www.dppg.cefetmg.br/iniciacao-cientifica/inscricoes-ic/ 

18 -  CEFET-MG capacita servidores para bancas de heteroidentificação

A Escola de Desenvolvimento de Servidores do CEFET-MG (EDS) está ofertando 20 vagas para capacitar os
servidores da Instituição para trabalharem no processo de heteroidentificação (cor-etnia) exigido para
homologar a autodeclaração dos candidatos negros em concursos públicos. As vagas serão preenchidas por
ordem de inscrição, que pode ser feita até o dia 18 de maio, através do link:
https://questionarios.cefetmg.br/index.php/survey/index/sid/615278/newtest/Y/lang/pt-BR.
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