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CAMPUS DIVINÓPOLIS

1  -  Conselho  Diretor  mantém  obrigatoriedade  de  máscara  em  locais  fechados

No dia 20/05 foi  divu lgado para toda comunidade escolar  do CEFET-MG que o Conselho
Diretor  do CEFET-MG, durante sua 504ª  reunião,   decidiu pela manutenção da
obr igator iedade do uso de máscara em locais  fechados dos campi do CEFET-MG. A not íc ia
completa pode ser  acessada através do endereço:
https://www.cefetmg.br/not ic ias/conselho-diretor-determina-obr igator iedade-de-
mascara-em-locais-fechados/.

2  -  Covid -19:  tem  sintomas  ou  teve  contato?  Saiba  como  proceder

No dia 20/05 foram divulgadas or ientações do Grupo de Trabalho de Prevenção à covid-19
à comunidade do CEFET-MG sobre procedimentos a serem adotados em casos suspeitos ou
conf i rmados do Covid-19 dentro dos campi do CEFET-MG. Além das or ientações a serem
seguidas,  há um formulár io eletrônico de monitoramento que deve ser  preenchido,  cujo l ink
encontra-se no Despacho informativo do Grupo de Trabalho,  que se encontra no endereço:
https://www.cefetmg.br/not ic ias/covid-19-tem-sintomas-ou-teve-contato-saiba-como-
proceder/.  
 
3  -  Comunicado  ao  motoristas

No dia 24/05 foi  comunicado aos motor istas de vans e aos pais  de alunos,  a lém de
divulgado para toda a comunidade escolar ,  por e-mai l  e WhatsApp,  as or ientações para um
melhor aproveitamento dos espaços reservados para embarque e desembarque de
passageiros na entrada do CEFET-MG, v isando melhorar a segurança de todos os
transeuntes,  pr incipalmente nos horár ios de in íc io e términos das at iv idades escolares.
Sol ic i tamos a todos que colaborem com a segurança de toda comunidade escolar ,  seguindo
as or ientações descr i tas no comunicado.

4  -  Distribuição  de  Kit  de  Gêneros  Alimentícios  

O CEFET Div inópol is  recebeu no dia 25/05 a terceira remessa de K i ts  de gêneros
al iment íc ios ,  que serão dist r ibuídos 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
leite 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 ut i 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 já foi  d ivu lgado no s i te
do campus:  https://www.div inopol is .cefetmg.br/2022/05/30/entrega-de-kits-de-
al imentos-para-os-estudantes-do-ensino-medio/
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5  -  Laboratório  CEFET  Maker

Já estão sendo real izadas diversas ações no Laboratór io CEFET Maker do Campus
Div inópol is .  Os monitores já implementaram uma maneira de colocar as impressoras 3D
funcionando ao mesmo tempo, já auxi l iaram na produção de diversas peças para
montagem de projetos de TCC - Trabalhos de Conclusão de Curso e também na produção
de outras peças para solucionar pequenos contratempos do própr io laboratór io.
Lembrando que a execução de qualquer at iv idade proposta no laboratór io ,  d isponibi l idade
de equipamentos/mater iais  e horár io disponível ,  depende da autor ização do grupo gestor
do laboratór io.  Qualquer at iv idade deverá contar sempre com a presença de um
responsável  do laboratór io para acompanhamento.  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.

6  -  Realização  da  1ª  fase  da  OBMEP

No dia 07 de junho de 2022 (terça-fei ra) ,  de 7h30min às 10h00min acontecerá a prova da
1ª  fase da 17ª  Ol impíada Brasi le i ra de Matemática das Escolas Públ icas,  OBMEP 2022, no 
 CEFET-MG Campus Div inópol is .  Neste dia,  as at iv idades acadêmicas dos cursos técnicos
integrados,  nos quatro pr imeiros horár ios da manhã,  serão dest inadas à apl icação das
provas,  uma vez que todos os alunos dos cursos integrados estão inscr i tos na ol impíada.
Nos dois  ú l t imos horár ios da manhã e no restante do dia,  haverá aula normal!  Contamos
com a colaboração dos docentes na apl icação da prova e com a part ic ipação de todos os
alunos do ensino médio.  Para mais informações sobre a OBMEP, acesse o s i te of ic ia l :
http://www.obmep.org.br/.

7  -  Eleição  para  representantes  do  Conselho  Diretor  -  CD

A eleição para a escolha dos representantes para o Conselho Diretor  do CEFET-MG
ocorrerá amanhã,  dia 31  de maio,  das 8h às 20h.  O Conselho Diretor  é o órgão máximo de
del iberação colet iva,  responsável  pela gestão colegiada da Inst i tu ição.  A votação será
eletrônica,  real izada no módulo Eleição do Sistema Integrado de Gestão (SIGEleição) ,
disponível  no endereço https://sig.cefetmg.br/s igeleicao/,  no dia 31/05/2022 das 08h00
às 20h00.
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8  -CEFET  SOLIDÁRIO  recebe  Doações

Toda a comunidade escolar  está convidada para part ic ipar do Projeto CEFET SOLIDÁRIO
que está recebendo doações dos seguintes i tens:  cobertores e roupas de fr io/inverno,  a lém
de outros i tens de vestuár io;  i tens de higiene pessoal  (sabonete,  pasta dental ,  escova
dental ,  desodorante,  absorvente descartável  e outros) .  As doações podem ser fei tas nas
caixas que estão na entrada do Prédio Escolar  1  e 2 e no Prédio Administ rat ivo.  Trata-se de
um projeto de empreendedor ismo social  que é organizado pelas Coordenações do Curso
Técnico em Produção de Moda e do Curso de Bacharelado em Design de Moda do CEFET-
MG. Mais informações podem ser obt idas através do endereço:
https://www.div inopol is .cefetmg.br/2022/05/19/cefet-sol idar io-recebe-doacoes/

9  -  Projeto  Orientação  Profissional  em  parceria  do  CEFET  Divinópolis  e  UEMG  

Com o intui to de cont inuar as ações voltadas aos estudantes do nosso campus e fortalecer
ainda mais a parcer ia entre o CEFET-MG e a Univers idade do Estado de Minas Gerais  –
UEMG, o CEFET Div inópol is  vai  dar cont inuidade ao Projeto Orientação Prof iss ional .  O
projeto é conduzido e or ientado por professores do Curso de Ps icologia da UEMG – Unidade
Div inópol is ,  em parcer ia com o CEFET-MG, através da Coordenação de Assuntos
Acadêmicos do Campus Div inópol is .  As at iv idades são desenvolv idas por estagiár ios –
alunos formandos do curso de Ps icologia,  e consiste em of ic inas para os discentes da
graduação e dos terceiros anos dos cursos técnicos do CEFET Div inópol is .  O projeto,
in ic iado em 2019 está na terceira edição e as at iv idades deste ano terão in íc io no próximo
mês,  junho.  O projeto já foi  apresentado aos alunos dos terceiros anos e mais detalhes
ainda serão divulgados junto à comunidade acadêmica.

10  -  Cartão  de  identif icação  Estudantil  (Carteirinha)

As cartei r inhas de ident i f icação estudant i l  do CEFET serão confeccionadas nos própr ios
campi ,  e para isso,  foram adquir idas impressoras e insumos.  Já estamos com parte do
equipamento instalado no Campus,  apenas aguardando a disponibi l idade dos softwares
para in ic iarmos as impressões,  o que acreditamos que ocorrerá no in íc io do próximo mês,
junho.  Lembramos que estas cartei r inhas podem ser ut i l izadas:  para as refeições no
Restaurante Estudant i l ;  para emprést imos junto a Bibl ioteca Univers i tár ia;  e nas catracas
eletrônicas da portar ia (que serão reat ivadas ass im que as cartei r inhas est iverem
disponíveis) .  
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11  -  Servidores  federais  devem  retornar  ao  trabalho  presencial  

Foi  publ icada no Diár io Ofic ial  da União do dia 06/05 a Instrução Normativa nº  36,  de 5 de
maio de 2022, que determina o retorno de todos os serv idores públ icos federais  ao trabalho
presencial  a part i r  do dia 6 de junho.  A IN N.º36 revoga a Instrução Normativa nº  90,  de 28
de setembro de 2021 ,  que previa algumas exceções,  permit indo o t rabalho remoto para
serv idores que se enquadrassem em determinadas condições de saúde,  idade ou
circunstâncias especiais  decorrentes da pandemia.  A IN N.º  36 pode ser  acessada em:
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp/sedgg/me-n-36-de-5-de-
maio-de-2022-398070016

12  -  Notícias  atualizadas  do  restaurante

O contrato de prestação de serv iços Nº  010/2022, celebrado entre o Centro Federal  de
Educação Tecnológica de Minas Gerais  e a empresa Tryx Ações Intel igentes Ltda para
produção e dist r ibuição de refeições no restaurante estudant i l  do CEFET-MG Campus
Div inópol is  já foi  ass inado. A data para o in íc io de funcionamento do restaurante está
prevista para 13/06/2022. O acompanhamento da movimentação do processo pode ser
real izado pelo SIPAC: processo Nº  23062.011836/2022-24.
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