
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DO CAMPUS NOVA SUÍÇA

DELIBERAÇÃO CONGREGAÇÃO NS - 01/2022, DE 05 DE MAIO DE 2022

Aprova  o  Plano  de  Trabalho  da  Diretoria  do
Campus Nova Suíça, para o ano de 2022.

A PRESIDENTE DA CONGREGAÇÃO DO CAMPUS NOVA SUÍÇA, 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 55ª Reunião Ordinária, realizada em 04 de maio de 2022,

RESOLVE:

Art.1º Aprovar o Plano de Trabalho da Diretoria do Campus Nova Suíça, para o ano
de 2022, conforme a matriz em anexo.

Art.2º Esta Deliberação entra em vigor em 09/05/2022.

Publique-se e cumpra-se.

Profa. Cláudia Gomes França
Presidente da Congregação do Campus Nova Suíça
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PLANO DE TRABALHO DA DIRETORIA DO CAMPUS NOVA SUÍÇA - ANO DE 2022

DEMANDAS / PROBLEMAS AÇÕES UORGS ENVOLVIDAS

Eventos Institucionais 2022 - Participar das comissões organizadoras dos eventos institucionais 
previstos para 2022.

Diretorias Especializadas
Coordenação de

Desenvolvimento de
Carreiras

Educacenso 2022 - Realizar os procedimentos para envio do Censo Escolar com os dados 
do Campus Nova Suíça e do Campus Nova Gameleira.

DEPT
SRCA / CRA-NS

DTI

Cronogramas, horários e
calendários

- Coordenar a elaboração dos cronogramas de AS, sábados letivos, 
período de recuperação e horários de aula, bem como do calendário 
escolar.

DEPT
DIRGRAD

DPPG
Fórum de Coordenadores

Campus Nova Gameleira e
demais campi do interior

- Criar canais de comunicação efetivos entre as Diretorias de Campus, 
para troca de experiências e pela busca de soluções de maneira 
compartilhada.
- Estreitar laços, em especial, com a Diretoria do Campus Nova 
Gameleira, pela atuação e trânsito compartilhados de servidores e 
alunos. 

Diretoria NS
Diretoria NG

Divisão dos recursos
orçamentários

- Fomentar a discussão sobre o planejamento e o estabelecimento de 
critérios para a divisão dos recursos orçamentários da Unidade.

Congregação do Campus

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.

Congregação do Campus
Prefeitura

Reserva de materiais - Desburocratizar procedimentos e melhorar o controle de reservas de 
materiais.

Departamentos
Coordenações de Área e

Curso

Manutenção / Obras
- 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 

DPG
Prefeitura

Coordenação de
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campo de futebol society.
- Solicitar a troca de torneiras e a instalação de redutores de vazão, 
arejadores e misturadores, para reduzir o consumo de água do Campus.
- Estabelecer rotina de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos 
de datashow, notebooks, controles e cabos.
- Solicitar e acompanhar reparos de danos causados por infiltrações na 
sala 245.
- Acompanhar a instalação de lâmpadas e outros dispositivos que 
priorizem a utilização racional e eficiente de energia elétrica.
- Acompanhar providências para correção de infiltrações no espaço 
utilizado pelo Grêmio Estudantil.
- Acompanhar obra de reforma do telhado do prédio escolar.
- Acompanhar obra de drenagem no nível do campo, próxima aos 
laboratórios do Departamento de Arte, Design e Tecnologia.
- Acompanhar obra de reforma do auditório.
- Acompanhar requerimento e obra para reforma das instalações do 
Departamento de Arte, Design e Tecnologia.
- Acompanhar solicitação para reforma do telhado do ginásio 
poliesportivo.
- Acompanhar solicitação para reforma das instalações elétricas do 4º 
andar do prédio escolar.
- Acompanhar solicitação para reforma do telhado e do sistema de 
drenagem pluvial do galpão do Departamento de Engenharia de 
Materiais.
- Acompanhar solicitação para reparo de danos causados por infiltrações 
e para melhoria da ventilação na sala 242.

Infraestrutura e Projetos

Espaços físicos

- Elaborar plano de gestão dos espaços físicos, com o objetivo de melhor 
atender às demandas de Departamentos, Secretarias e demais setores.
- Estabelecer critérios para delineamento de narrativas pelo 
entendimento das instalações institucionais como espaços públicos a 
serviço do acolhimento de pessoas, do bom andamento das práticas de 
ensino, dos serviços e da gestão.
- Aprimorar o processo de ensalamento das turmas.

Prefeitura/Coordenação de
Infraestrutura e Projetos
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Mapa de Riscos / Plano de
Emergências

- Fomentar a discussão e a aprovação de um Mapa de Riscos e de um 
Plano de Emergências para o Campus Nova Suíça.
- Articular a realização de treinamentos contra incêndio e situações de 
emergência.

Congregação do Campus
Prefeitura

Comissão de Saúde e
Segurança no Trabalho

Câmeras de Segurança
- Acompanhar a instalação de novas câmeras de segurança em pontos 
atualmente descobertos.

DTI
Prefeitura

Biblioteca
- Acompanhar processo para aquisição de novo balcão de atendimento.
- Acompanhar reparo dos danos causados pelas frequentes infiltrações.
- Acompanhar a requalificação dos espaços de convivência e uso comum.

Coordenação de
Infraestrutura e Projetos

Prefeitura
Biblioteca

Deslocamento intercampi

- Ampliar os horários de funcionamento do transporte intercampi.
- Fomentar as discussões para o estabelecimento de um plano de 
mobilidade para alunos e servidores.
- Incentivar a prática da carona.

Congregação do Campus
DET

Setor de Transportes

Suporte pedagógico

-  Intensificar  as ações  da Coordenação  de Assuntos  Acadêmicos e  da
Coordenação  de  Desenvolvimento  Estudantil,  em  relação  aos
coordenadores de curso e professores.
- Aprimorar as ações de acompanhamento dos alunos com deficiência. 

CAA-NS
CDE-NS

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.

Coordenações de Curso
DPG

Prefeitura
SECOM

Campanhas Educativas

- Implementar as ações da campanha de conscientização sobre o 
tabagismo nas dependências do campus.
- Desenvolver ações para inclusão dos alunos com deficiência.
- Desenvolver ações para conscientização sobre saúde sexual.

SECOM / Design
CDP /Divisão de Saúde
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Representatividades
estudantis

- Estabelecer diálogo com as representatividades estudantis, com o 
objetivo de abordar questões pertinentes às juventudes, no âmbito 
institucional.
- Criar um cronograma de debates.

Grêmio/DCE/CAA/SECOM/
SECOV

Saúde mental - Fomentar ações com foco na saúde mental de servidores e estudantes.
CDE-NS 

CDP /Divisão de Saúde
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE 
MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 05/05/2022

DELIBERAÇÃO Nº 1/2022 - DCNS (11.55) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 06/05/2022 11:28 )
CLAUDIA GOMES FRANCA

DIRETOR - TITULAR

DCNS (11.55)

Matrícula: 2281592

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sig.cefetmg.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 1 2022 DELIBERAÇÃO 05/05/2022 de25accb06
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