
Página 1 de 4 

 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

DIRETORIA DE UNIDADE – CAMPUS I 
 

RESOLUÇÃO CONGREGAÇÃO CI - 03/2019, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019 
 

Aprova o relatório de gestão da Diretoria de 
Unidade de Belo Horizonte - Campus I, 
relativo ao ano de 2019. 

 
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 44ª Reunião Ordinária, realizada em 04 de 

dezembro de 2019, 
 

RESOLVE: 
 

Art.1º Aprovar o relatório de gestão da Diretoria de Unidade de Belo Horizonte - 
Campus I, relativo ao ano de 2019, 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 2019 
 

DEMANDAS / 

PROBLEMAS 
AÇÕES REQUERIDAS STATUS ATUAL 

Eventos Institucionais 2019 
- Participar das comissões organizadoras dos eventos institucionais 

previstos para 2019. 

- Participação concluída na Mostra 

de Cursos, META, Semana C&T, 

87º e 88º SECLEPT. 

Educacenso 2019 
- 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 planejamento e 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. 

- Reuniões realizadas com a 

Prefeitura e com a equipe do Setor 

de Vigilância e Limpeza. 

Padronização de ações. 

Regulamento em construção. 

Reserva de materiais 
- Desburocratização dos procedimentos e melhoria no controle de 

reservas de materiais. 
- Pendente. 

Quadros de Aviso 
- Estabelecer política para utilização dos quadros de aviso nos 

corredores. 
- Pendente. 
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Manutenção / Obras 

- Trabalhar pelo funcionamento integral das catracas na portaria da 

Avenida Amazonas. 

- Verificar a possibilidade de isolamento acústico nos espaços do 

Grêmio Estudantil, Coral, Sala de Música e Sala de Artes Cênicas. 

- 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. 

- 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. 

- Acompanhar providências para correção de infiltrações no espaço 

utilizado pelo Grêmio Estudantil. 

- Acompanhar reparo de vazamento na Secretaria de Política 

Estudantil. 

- Acompanhar reparo de vazamento nas salas 314 e 419 do Prédio 

Escolar. 

- Acompanhar requerimento para reforma das instalações do 

Departamento de Arte, Design e Tecnologia. 

- Acompanhar requerimento para reforma das instalações do 

Ginásio Poliesportivo. 

- Catracas em funcionamento. 

Software em implantação. 

- Pendente. 

 

- Pendente. 

 

- Portas e vidros trocados. Novos 

problemas reportados. 

- Pendente. 

 

 

- Instalação de placas solares em 

negociação pela Diretoria Geral. 

- Pendente. 

 

- Concluído. Obra realizada. 

 

- Pendente. 

 

- Projeto aprovado. Obras ainda 

não iniciadas. 

- Concluído. Obras realizadas. 

Pintura em processo. 

Mapa de Riscos / Plano de 

Emergências 

- 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. 

- Pendente. 

- Pendente. 

 

- Pendente. 

Câmeras de Segurança 
- Acompanhar a instalação de novas câmeras de segurança em 

pontos atualmente descobertos. 

- Poucas câmeras instaladas. Ainda 

há pontos descobertos. 

Espaços de convivência 

- Discutir alternativas de espaços para a convivência dos alunos, 

liberando os corredores nos horários de aula. 

- Qualificar o espaço da Biblioteca. 

- Discussão realizada no âmbito da 

Congregação. 

- Aquisição de puffs em processo. 
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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. 

 

- Ampliação de horário esbarra na 

indisponibilidade de motoristas. 

- 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. 

- Ação diária. 

 

- Projeto BCE em elaboração. 

- Processo de aquisição em 

andamento. 

Campanhas Educativas 

- Implementar as ações da campanha de conscientização sobre o 

tabagismo nas dependências do campus. 

- Desenvolver ações de inclusão dos alunos com deficiência. 

- Desenvolver ações para conscientização sobre saúde sexual. 

- Pendente. 

- Acompanhantes contratados. 

Reuniões realizadas com docentes. 

- Pendente. 

Núcleo de Inclusão 
- Apoiar e trabalhar pela estruturação do Núcleo de Inclusão e 

Aprendizagem. 

- NINA desmobilizado pela DEPT / 

DEDC. Parte das ações de 

acompanhamento realizadas pela 

Diretoria de Unidade.  

 
 


