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ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO CAMPUS I  1 

Aos quatro dias do mês de setembro de 2019, reuniu-se a Congregação da Unidade de Belo Horizonte - 2 

Campus I, sob a presidência do Prof. Gilmer Jacinto Peres, Diretor do Campus I, na sala dos Conselhos 3 

Superiores, às 14h, para tratar da pauta do dia. Estiveram presentes os seguintes membros: a) 4 

Representantes dos Departamentos e Coordenações de Área: Luciana Cezário Milagres de Melo 5 

(suplente), do Departamento de Arte, Design e Tecnologia; Luana Rafaela Maciel Wilda (suplente), do 6 

Departamento de Ciência e Tecnologia Ambiental; Ivo de Jesus Ramos (titular) e Francisco Pazzini Couto 7 

(suplente), da Coordenação de Área de Ciências; Carlos Augusto Ribeiro (titular), do Departamento de 8 

Ciências Sociais e Filosofia; Hélcio Queiroz Braga (titular), do Departamento de Geografia e História; Luiz 9 

Carlos Gonçalves Lopes (suplente), do Departamento de Linguagem e Tecnologia; Marcelo Marques da 10 

Fonseca (titular), do Departamento de Química. b) Representantes dos servidores técnico-11 

administrativos: Caroline Ferreira Saldanha Diniz (titular); Mariana Rosa Moreira Reis (suplente); Juliana 12 

de Alencar Viana (titular); Mateus Cattabriga de Barros (suplente). c) Representantes discentes: Mateus 13 

Gabriel Neves Fagundes (suplente); Lucas Araújo Dutra Rodrigues (titular). Os membros Fábio Aparecido 14 

Martins Bezerra e Rogério Barbosa da Silva justificaram antecipadamente suas ausências. ITENS 1 e 2 - 15 

Verificada a existência do quórum, o Presidente declarou oficialmente aberta a 41ª Reunião Ordinária da 16 

Congregação do Campus I e passaram a ser discutidas as questões da pauta. ITEM 3. EXPEDIENTE 17 

PRELIMINAR - 3.1 Aprovação da Ata da 40ª Reunião Ordinária:  O texto da ata foi aprovado sem 18 

modificações por 08 membros. Houve, ainda, 01 abstenção. ITEM 4. ORDEM DO DIA: ITEM – O membro 19 

Marcelo Marques da Fonseca solicitou a inclusão dos temas “situação elétrica do 4º andar do prédio 20 

escolar”, “espaço para armazenamento de resíduos laboratoriais” e “telhado do prédio escolar” na pauta 21 

de discussões. Uma vez que não houve objeções (11 votos favoráveis; unanimidade), os assuntos foram 22 

incluídos como itens 4.6, 4.7 e 4.8 na ordem do dia. 4.1 Alternativas de ações para qualificação dos 23 

espaços de convivência. Após tomar ciência da demanda apresentada pelos representantes dos 24 

servidores técnico-administrativos, o Presidente informou que foram feitos inúmeros orçamentos para a 25 

compra de puffs destinados à Biblioteca. Entretanto, as empresas consultadas não apresentaram as 26 

certidões negativas exigidas pela Administração para a continuidade do processo. Também detalhou as 27 

alternativas que serão proporcionadas após a conclusão das obras no espaço da Cantina 28 

(temporariamente interrompidas, em função do abandono pela empreiteira contratada). Por fim, 29 

esclareceu sobre a conduta adotada pela Diretoria em relação aos alunos que permanecem nos 30 

corredores do prédio escolar. Após breve debate, foi aprovado por unanimidade (12 votos) o 31 

encaminhamento em favor da continuidade das buscas por alternativas confortáveis e ergonômicas para 32 

qualificar os espaços de convivência, em diálogo constante com os estudantes. 4.2 Edital para 33 

proposição de soluções inovadoras e sustentáveis para problemas cotidianos do campus I. Os 34 

membros representantes dos servidores técnico-administrativos sugeriram que o conhecimento 35 

produzido na Instituição seja valorizado e aplicado na resolução de questões cotidianas, sejam elas de 36 

menor ou maior vulto. Foi proposto o lançamento de um edital para submissão de projetos por 37 

estudantes e/ou servidores. Foi discutida a possibilidade de negociar, junto à Diretoria Geral, a liberação 38 

de recursos para a concessão de bolsas de iniciação científica, de modo que os estudantes possam se 39 

dedicar à execução dos projetos, sob a orientação e supervisão de docentes ou servidores técnico-40 

administrativos ligados a setores afins. Para conduzir o debate sobre o tema, foi aprovada por 12 votos 41 

favoráveis (unanimidade) a criação de uma comissão, que será composta pelos seguintes membros:  Ivo 42 

de Jesus Ramos, Juliana de Alencar Viana, Marcelo Marques da Fonseca, Mateus Cattabriga de Barros e 43 

Mateus Gabriel Neves Fagundes. 4.3 Implementação da campanha anti-tabagismo. Os representantes 44 
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dos servidores técnico-administrativos sugeriram a retomada das ações relacionadas à campanha anti-45 

tabagismo, idealizada por Comissão da própria Congregação de Unidade no ano de 2018. Ressaltaram a 46 

importância de dar visibilidade aos dados da pesquisa diagnóstico realizada com a comunidade 47 

acadêmica a respeito do tema e de se ampliar o trabalho para outras drogas lícitas e ilícitas, 48 

considerando a perspectiva de redução de danos. Após discussão, foram aprovados por 12 votos 49 

favoráveis (unanimidade) os seguintes encaminhamentos: (i) afixação imediata dos cartazes e materiais 50 

gráficos já produzidos; (ii) articulação entre o SMODE e o SUS, para a retomada de grupos e projetos 51 

abertos à participação de todos os interessados. 4.4 Diagnóstico sobre o funcionamento dos Grupos de 52 

Atividades Extracurriculares. Os representantes dos servidores técnico-administrativos solicitaram 53 

informações sobre o funcionamento dos Grupos de Atividades Extracurriculares desde 2017. Durante a 54 

discussão, mostraram-se preocupados com a falta de publicidade sobre o tema para os alunos que 55 

ingressaram na Instituição desde então e com a ausência de uma rotina de acompanhamento junto aos 56 

responsáveis, para avaliação das ações desenvolvidas. Com a aprovação de 11 membros (unanimidade), 57 

ficou deliberado o reforço na divulgação do projeto, ressaltando-se o fato de que ele recebe inscrições 58 

em fluxo contínuo, e o estabelecimento de um procedimento periódico de análise dos resultados 59 

obtidos. 4.5 Escassez de vagas de estacionamento no campus. Os membros representantes dos 60 

servidores técnico-administrativos expressaram seu descontentamento com a escassez de vagas de 61 

estacionamento no campus e questionaram sobre a possibilidade de utilização do terreno ao lado da 62 

Escola Estadual Maurício Murgel, na rua Juscelino Barbosa, como negociado anteriormente. O Presidente 63 

esclareceu que o uso do referido espaço não era possível, visto que os proprietários haviam solicitado a 64 

sua desocupação pelo CEFET-MG, após um breve período de cessão gratuita. Informou ainda que foi 65 

reforçada, junto à Prefeitura, a proibição do acesso de caminhões e veículos pesados ao estacionamento 66 

principal, bem como de alunos e funcionários das instituições permissionárias em todos os 67 

estacionamentos do campus I, conforme deliberado na 19ª e na 20ª reuniões ordinárias da Congregação 68 

de Unidade, realizadas em 08/03/2017 e 05/04/2017, respectivamente. Devido à extrapolação do 69 

horário inicialmente previsto para o limite de duração da reunião, a discussão foi interrompida e será 70 

retomada na próxima reunião ordinária. 4.6 Situação elétrica do 4º andar do prédio escolar. A discussão 71 

deste ponto foi transferida para a próxima reunião ordinária. 4.7 Espaço para armazenamento de 72 

resíduos laboratoriais. A discussão deste ponto foi transferida para a próxima reunião ordinária. 4.8 73 

Telhado do prédio escolar. A discussão deste ponto foi transferida para a próxima reunião ordinária. 4.9 74 

Comunicações do Presidente e dos membros. O Presidente convidou todos os membros presentes a 75 

participarem da Mostra de Cursos, nos dias 11, 12 e 13/09. Informou que estão sendo tomadas diversas 76 

ações pelos setores competentes, visando ao processo de recredenciamento institucional pelo Ministério 77 

da Educação. Entre as medidas previstas, está a adaptação do banheiro próximo à Caixa Econômica 78 

Federal, para o atendimento a crianças acompanhadas de seus familiares. Não houve comunicações por 79 

parte dos demais membros presentes. Não havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a sessão, da 80 

qual eu, Thiago Guedes de Oliveira, Diretor Adjunto do Campus I, lavrei a presente ata, que segue 81 

assinada por mim e pelos membros presentes. Belo Horizonte, quatro de setembro de 2019.  82 

Gilmer Jacinto Peres 83 

Presidente da Congregação da Unidade de Belo Horizonte – Campus I 84 
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Thiago Guedes de Oliveira 85 

Diretor Adjunto do Campus I 86 

Luciana Cezário Milagres de Melo 87 

Representante suplente do Departamento de Arte, Design e Tecnologia 88 

Luana Rafaela Maciel Wilda 89 

Representante suplente do Departamento de Ciência e Tecnologia Ambiental 90 

Ivo de Jesus Ramos 91 

Representante titular da Coordenação de Área de Ciências 92 

Francisco Pazzini Couto 93 

Representante suplente da Coordenação de Área de Ciências 94 

Carlos Augusto Ribeiro 95 

Representante titular do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia 96 

Hélcio Queiroz Braga 97 

Representante titular do Departamento de Geografia e História 98 

Luiz Carlos Gonçalves Lopes 99 

Representante suplente do Departamento de Linguagem e Tecnologia 100 
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Marcelo Marques da Fonseca 101 

Representante titular do Departamento de Química 102 

Caroline Ferreira Saldanha Diniz 103 

Representante titular dos servidores técnico-administrativos 104 

Mariana Rosa Moreira Reis 105 

Representante suplente dos servidores técnico-administrativos 106 

Juliana de Alencar Viana 107 

Representante titular dos servidores técnico-administrativos 108 

Mateus Cattabriga de Barros 109 

Representante suplente dos servidores técnico-administrativos 110 

Mateus Gabriel Neves Fagundes 111 

Representante suplente dos discentes 112 

Lucas Araújo Dutra Rodrigues 113 

Representante titular dos discentes 114 


