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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 
DIRETORIA DE UNIDADE – CAMPUS I 

 
 

RESOLUÇÃO CONGREGAÇÃO CI - 01/2018, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

Aprova o relatório de gestão da Diretoria de 

Unidade de Belo Horizonte - Campus I, 
relativo ao ano de 2017. 

 
O PRESIDENTE DA CONGREGAÇÃO DA UNIDADE DE BELO HORIZONTE - 
CAMPUS I, DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS 

GERAIS, no uso das atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas e 
considerando o que foi deliberado na 28ª Reunião Ordinária, realizada em 07 de 

fevereiro de 2018, 
 
RESOLVE: 

 
Art.1º Aprovar o relatório de gestão da Diretoria de Unidade de Belo Horizonte - 

Campus I, relativo ao ano de 2017, conforme a matriz em anexo. 
 
Art.2º Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 
Publique-se e cumpra-se. 

 
 

 

Prof. Gilmer Jacinto Peres 
Presidente da Congregação da Unidade de 

Belo Horizonte - Campus I
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RELATÓRIO DE GESTÃO DA DIRETORIA DE UNIDADE DE BELO HORIZONTE - CAMPUS I 

ANO DE 2017 
 

 

DEMANDAS / PROBLEMAS AÇÕES REQUERIDAS STATUS ATUAL 

Eventos Institucionais 2017 
- Participar das comissões organizadoras dos eventos 

institucionais previstos para 2017. 

- Participação concluída na Mostra de 

Cursos, META, Semana C&T, 83º e 84º 

SECLEPT. 

 

Educacenso 2017 
- Realizar os procedimentos para envio do Censo Escolar 

com os dados da Unidade de Belo Horizonte. 

- Migração e fechamento dos dados 

concluídos. 

Cronograma das AS, sábados 

letivos e calendário escolar 

- Participar da elaboração do cronograma das AS, dos 

sábados letivos e do calendário escolar. 

- Concluído. Cronogramas elaborados e 

divulgados em tempo. 

Divisão dos recursos 

orçamentários 

- Fomentar a discussão sobre o estabelecimento de 

critérios para a divisão dos recursos orçamentários da 

Unidade. 

- Pendente. 

Acesso e Circulação 

- Fomentar a discussão sobre procedimentos da 

Portaria/Vigilância e sobre o estabelecimento de normas 

para acesso e circulação de pessoas e materiais. 

- Discussão paralisada na Congregação de 

Unidade. 

Reserva de materiais 

- Ajustes no SINAPSE para otimização do processo 

eletrônico de reserva de materiais da Diretoria de 

Unidade. 

- Pendente. A equipe do Escritório de 

Projetos concentrou esforços na 

implantação do Sistema Integrado de 

Gestão. 
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Manutenção / Obras 

- Trabalhar pela instalação de catracas na portaria da 

Avenida Amazonas. 

- Trabalhar pela conclusão da impermeabilização da laje 

das salas do 2º andar do Prédio Escolar, entre a Portaria 

da Rua Alpes e o Setor de Manutenção. 

- Verificar a possibilidade de intervenção nas rampas do 

Prédio Escolar, para adequação às normas de 

acessibilidade. 

- Verificar a possibilidade de isolamento acústico nos 

espaços reservados ao Grêmio Estudantil e ao Coral. 

- Acompanhar o requerimento para instalação de tela de 

proteção no campo de futebol society. 

- Acompanhar o requerimento para a manutenção das 

portas das salas de aula e a reposição de vidros 

danificados. 

- Acompanhar o requerimento para a instalação de 

mecanismo de segurança / limitador de peso no elevador 

do Prédio Escolar. 

- Solicitar a troca de torneiras e a instalação de redutores 

de vazão, arejadores e misturadores, para reduzir o 

consumo de água do Campus I. 

- Verificar a possibilidade de instalação de equipamentos 

que priorizem a utilização racional e eficiente de energia 

elétrica. 

- Processo em fase de análise pelos setores 

competentes. 

 

- Serviço de impermeabilização concluído. 

 

 

- Pendente devido ao custo elevado. 

 

- Pendente devido ao custo elevado. 

 

- Pendente. 

 

- Vidros repostos e novamente danificados. 

Prefeitura estuda solução com acrílico. 

 

- Concluído. 

 

 

- Pendente. 

 

 

- Reuniões realizadas com a Cemig e sua 

subsidiária Efficientia. Preparação para 

participação em edital no ano de 2018. 

Mapa de Riscos / Plano de 

Emergências 

- Propor a criação de Comissão de Controle de Riscos e 

Prevenção de Acidentes. 

- Promover eleição da CCRPA. 

- Fomentar a discussão e a aprovação de um Mapa de 

Riscos e de um Plano de Emergências para o Campus I. 

- Articular a realização de treinamentos contra incêndio e 

situações de emergência. 

- CCRPA instituída pela Resolução 

Congregação CI – 03/2017, de 10/04/2017. 

- Eleição de membros não teve candidatos 

interessados. 

- Membros natos nomeados pela Portaria 

DIRC-I 004/2017, de 10/10/2017. 

- Início dos trabalhos previstos para o 1º 

semestre de 2018. 
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Projetores 
- Finalizar a instalação de aparelhos projetores em todas 

as salas de aula. 

- Projetores instalados em todas as salas 

maiores. 

Câmeras de Segurança 
- Solicitar a instalação de novas câmeras de segurança 

em pontos atualmente descobertos. 

- Demanda apresentada à SGI. Novos 

equipamentos serão instalados na área do 

estacionamento após a reforma. 

Disciplina 
- Fomentar a discussão sobre a disciplina e a atualização 

do Regime Disciplinar Discente. 

- Proposta de atualização do Regime 

Disciplinar Discente aprovada na 25ª 

reunião ordinária da Congregação. 

Documento está sendo discutido por 

comissão instituída pela Portaria DIR-

1138/17, de 23/11/2017.  

Restaurante 
- Estudar medidas para otimização do funcionamento do 

Restaurante. 

- Organizadores de fila adquiridos e 

instalados. A elaboração dos horários de 

aula está considerando também o tempo de 

almoço dos estudantes. 

Espaços de convivência 

- Discutir alternativas de espaços para a convivência dos 

alunos, liberando os corredores nos horários de aula. 

- Discutir alternativas para qualificar o espaço da 

Biblioteca. 

- Reforma do espaço da Cantina e do hall 

do Prédio Escolar em fase de projeto. 

- Aquisição de puffs para a Biblioteca em 

estudo. 

Laboratório de Informática 
- Trabalhar pela disponibilização de Laboratório de 

Informática aos alunos do Campus I. 

- Projetos elaborados. Negociações em 

andamento para a realocação de espaços.  

Deslocamento intercampi 

- Fomentar as discussões para o estabelecimento de um 

plano de mobilidade para alunos e servidores. 

- Verificar a possibilidade de ampliação do atendimento 

do transporte intercampi no turno da noite. 

- Incentivar a prática da carona. 

- Pendente. 

- Número de viagens do transporte 

intercampi ampliado durante o turno do dia. 

- Pendente. 
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Quadros de Aviso 
- Estabelecer política para utilização dos quadros de aviso 

nos corredores. 
- Pendente. 

Depredação de carteiras 

- Conscientizar a comunidade sobre o problema da 

depredação das carteiras escolares. 

- Solicitar a manutenção das mesas e cadeiras 

danificadas. 

- Trabalhar para repor os conjuntos de mesas e cadeiras 

que não puderem ser consertados. 

- Tema abordado nas aulas inaugurais e 

nas reuniões com pais. 

- Manutenção contínua dos conjuntos 

danificados. 

- Demanda repassada à Diretoria de 

Planejamento e Gestão. 

Desempenho global da 

Unidade 

- Fomentar as discussões sobre a gestão de processos e 

sobre os relatórios de gestão, para avaliação do 

desempenho global da Unidade. 

- Participação nas discussões e na 

implantação de medidas de combate à 

evasão e à retenção. 

- Participação na implantação do Sistema 

Integrado de Gestão. 

 


