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ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO CAMPUS I

2

Aos seis dias do mês de junho de 2018, reuniu-se a Congregação da Unidade de Belo Horizonte - Campus
I, sob a presidência do servidor Thiago Guedes de Oliveira, Diretor Adjunto do Campus I, na sala dos
Conselhos Superiores, às 14:00, para tratar da pauta do dia. Estiveram presentes os seguintes membros:
a) Representantes dos Departamentos e Coordenações de Área: Sancha Lívia Resende (titular), da
Coordenação de Educação Artística; Gilberto Cifuentes Dias Araújo (titular), do Departamento de Ciência
e Tecnologia Ambiental; Daniel Braga Hubner (titular), do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas;
Carlos Augusto Ribeiro (titular), do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia; David Mattos de
Andrade Ávila (titular), do Departamento de Eletrônica e Biomédica; Eduardo Antônio de Barros Bueno
(titular), da Coordenação de Eletrotécnica; Érico Anderson de Oliveira (titular), do Departamento de
Geografia e História; José Geraldo de Araújo Pereira (titular), do Departamento de Matemática; Marcelo
Marques da Fonseca (titular), do Departamento de Química. b) Representantes dos servidores técnicoadministrativos: Nelson Nunes dos Santos Junior (titular); Bernardo Nogueira de Faria Corrêa Falcão
(titular); Gustavo Silva Noronha (titular); Pedro Vitor Vieira de Godoy (titular). c) Representantes
discentes: Lucas Araújo Dutra Rodrigues (titular); Plinio Lucas da Silva Catalan (suplente). ITENS 1 e 2 Verificada a existência do quórum, o Presidente em exercício da Congregação declarou oficialmente
abertos os trabalhos da 32ª Reunião Ordinária da Congregação do Campus I e passaram a ser discutidas
as questões da pauta. ITEM 3. EXPEDIENTE PRELIMINAR - 3.1 Aprovação da Ata da 29ª Reunião
Ordinária e dos Termos Especiais de Ocorrência da 30ª e da 31ª Reuniões Ordinárias: O texto da ata foi
aprovado sem alterações por 08 membros, sendo contabilizadas 06 abstenções. Já os termos especiais
de ocorrência foram aprovados em bloco por 12 membros, com 02 abstenções. ITEM 4. ORDEM DO DIA:
O membro Érico Anderson de Oliveira solicitou a inclusão do tema “Estratégias de atuação em relação às
confraternizações de alunos nas praças do entorno” como último item na pauta de discussões. A
proposta foi aprovada por 13 membros. Houve ainda 01 abstenção. O Presidente em exercício solicitou a
inclusão do tema “Proposta para reposição dos dias letivos suspensos em decorrência da paralisação dos
caminhoneiros” como primeiro item de pauta. O encaminhamento foi aprovado por 13 membros e
foram registradas 02 abstenções. 4.1. Proposta para reposição dos dias letivos suspensos em
decorrência da paralisação dos caminhoneiros. Após discussão, foi aprovado por 13 votos favoráveis e
02 abstenções o envio ao CEPT de proposta de reposição dos dias letivos suspensos nas seguintes datas:
01 sábado a definir em acordo com o DEFISD, 31/07, 06/12, 07/12 e 10/12, ficando o período de
recuperação final deslocado para os dias 11 a 21/12. 4.2 Diretrizes para os uniformes personalizados
dos formandos. O Presidente em exercício retomou o debate iniciado na 29ª Reunião Ordinária da
Congregação. Ao final das discussões, por maioria de 12 votos e 03 abstenções, os membros decidiram
autorizar a utilização de uniformes personalizados pelos alunos formandos, desde que o modelo
proposto seja submetido à aprovação da Diretoria de Unidade, após consulta ao setor de Comunicação
Visual sobre a correta aplicação dos símbolos oficiais do CEFET-MG, conforme regras previamente
estabelecidas. Ficou vedada a exposição de marcas ou logos de patrocinadores nesse material.
Integrantes de equipes esportivas também foram autorizados a utilizar camisas personalizadas
exclusivamente no espaço do complexo esportivo, quando da realização de jogos amistosos ou torneios
institucionais. Símbolos oficiais do CEFET-MG somente poderão ser utilizados nesse material caso não
haja exposição da marca de patrocinadores e desde que haja a aprovação do setor de Comunicação
Visual. 4.3. Utilização do complexo esportivo nos finais de semana. O Presidente em exercício
apresentou a demanda histórica das Atléticas para utilização do complexo esportivo aos finais de
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semana, pois, atualmente, as equipes precisam locar espaços externos para a realização de
treinamentos. Após debate, a Congregação posicionou-se favoravelmente à utilização dos equipamentos
esportivos por toda a comunidade acadêmica nos finais de semana, recessos e feriados, desde que não
haja eventos institucionais previamente programados. A Diretoria de Unidade deverá reunir-se com o
DEFISD e representantes das Atléticas para estabelecer regras de utilização dos espaços, bem como os
procedimentos para autorização e controle da entrada e saída de pessoas no campus, além dos
mecanismos para evitar a monopolização das reservas em determinados horários por um mesmo grupo,
quando houver outros interessados. Essa proposta foi aprovada por 13 membros, sendo contabilizadas
02 abstenções. 4.4 Restrição ao consumo de cigarros, cigarrilhas e outros produtos fumígenos
derivados ou não do tabaco, nas dependências do campus I. O membro Nelson Nunes dos Santos Junior
apresentou suas preocupações quanto ao consumo de cigarros e outros produtos fumígenos nas áreas
comuns da Unidade. No debate que se seguiu, surgiram diferentes propostas no sentido de proibir a
utilização dessas substâncias, delimitar espaços específicos para o seu consumo dentro do campus ou
realizar campanhas educativas direcionadas a servidores e discentes. Face ao adiantado da hora, o
Presidente em exercício decidiu encerrar o debate e retomá-lo na próxima reunião ordinária. 4.5
Estratégias de atuação em relação às confraternizações de alunos nas praças do entorno. A discussão
deste ponto foi transferida para a próxima reunião ordinária. 4.6 Comunicações do Presidente e dos
membros. Não houve comunicações por parte do Presidente em exercício e dos demais membros. Não
havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a sessão, da qual eu, Marcos Fradique Mourão,
Secretário da Diretoria do Campus I, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais
membros presentes. Belo Horizonte, seis de junho de 2018.

Thiago Guedes de Oliveira
Diretor Adjunto do Campus I

Marcos Fradique Mourão
Secretário da Diretoria do Campus I

Sancha Lívia Resende
Representante titular da Coordenação de Educação Artística

Gilberto Cifuentes Dias Araújo
Representante titular do Departamento de Ciência e Tecnologia Ambiental
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Daniel Braga Hubner
Representante titular do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas

Carlos Augusto Ribeiro
Representante titular do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia

David Mattos de Andrade Ávila
Representante titular do Departamento de Eletrônica e Biomédica

Eduardo Antônio de Barros Bueno
Representante titular da Coordenação de Eletrotécnica

Érico Anderson de Oliveira
Representante titular do Departamento de Geografia e História

José Geraldo de Araújo Pereira
Representante titular do Departamento de Matemática

Marcelo Marques da Fonseca
Representante titular do Departamento de Química

Nelson Nunes dos Santos Junior
Representante titular dos servidores técnico-administrativos
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Bernardo Nogueira de Faria Corrêa Falcão
Representante titular dos servidores técnico-administrativos

Gustavo Silva Noronha
Representante titular dos servidores técnico-administrativos

Pedro Vitor Vieira de Godoy
Representante titular dos servidores técnico-administrativos

Lucas Araújo Dutra Rodrigues
Representante titular dos discentes

Plinio Lucas da Silva Catalan
Representante suplente dos discentes
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