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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO CAMPUS I1

Aos dez dias do mês de agosto de 2016, reuniu-se a Congregação da Unidade de Belo2
Horizonte - Campus I, sob a presidência do Prof. Gilmer Jacinto Peres, Diretor do Campus I, na3
sala de reuniões dos Conselhos Superiores, às 14:00, para tratar da pauta do dia. Estiveram4
presentes os seguintes membros: a) Representantes dos Departamentos e Coordenações de5
Área: Gilberto Cifuentes Dias Araújo (titular), representante do Departamento de Ciência e6
Tecnologia Ambiental; Daniel Braga Hubner (titular), representante do Departamento de7
Ciências Sociais Aplicadas; Carlos Augusto Ribeiro (titular), representante do Departamento de8
Ciências Sociais e Filosofia; David Mattos de Andrade Ávila (titular), representante da9
Coordenação de Eletrônica e Biomédica; Maria Luisa Perdigão Diz Ramos (suplente),10
representante da Coordenação de Eletrotécnica; Ivan José de Santana (titular), representante11
do Departamento de Engenharia de Materiais; Hélcio Queiroz Braga (suplente), representante12
do Departamento de Geografia e História; Sérgio Roberto Gomide Filho (titular) e Luiz Carlos13
Gonçalves Lopes (suplente), representantes do Departamento de Linguagem e Tecnologia;14
Valéria Guimarães Moreira (titular), representante da Coordenação de Matemática. b)15
Representantes dos servidores técnico-administrativos: Nelson Nunes dos Santos Júnior16
(titular); Daniele Monteiro Moreira (titular); Bernardo Nogueira de Faria Corrêa Falcão (titular);17
Gustavo Silva Noronha (titular); Natália Alves Oliveira (titular) e Mirian Greiner de Oliveira18
(suplente); Dinah Vieira dos Santos (suplente). c) Representantes discentes: Emmanuella19
Virgínia Peixoto Rocha Santos (suplente); Natália Ferrari Santos (titular); Rodrigo de França20
Cunha (titular). Também esteve presente o professor Marcelo Marques da Fonseca (titular),21
representante do Departamento de Química, cuja indicação ainda está pendente de aprovação22
junto à Assembléia Departamental, razão pela qual ainda não assinou o termo de posse e23
também não participou das deliberações da presente reunião. Foi também registrada a24
presença do Diretor Adjunto do Campus I, Thiago Guedes de Oliveira. Justificaram ausência25
Sancha Lívia Resende (titular) e Cícera Vanessa Maia (suplente), representantes da26
Coordenação de Artes, afastadas temporariamente por motivo de saúde. ITENS 1 e 2 - Antes27
do início dos trabalhos, tomaram posse os membros titulares e suplentes eleitos pelos28
Departamentos, Coordenações de Áreas, servidores técnico-administrativos e discentes, que29
não compareceram à reunião anterior. Verificada a existência do quórum, o Sr. Presidente da30
Congregação declarou oficialmente abertos os trabalhos da 14ª Reunião Ordinária da31
Congregação do Campus I e passaram a ser discutidas as questões da pauta. ITEM 3.32
EXPEDIENTE PRELIMINAR - 3.1 APROVAÇÃO DA ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA33
CONGREGAÇÃO DO CAMPUS I: Apenas 16 (dezesseis) membros estavam presentes quando34
da deliberação deste ponto de pauta. O texto da ata foi aprovado por 13 (treze) membros,35
sendo contabilizadas 3 (três) abstenções. Após a aprovação da ata, foi solicitada a inclusão de36
um novo ponto de pauta, relativamente à aprovação de critérios de remoção de servidores37
pela Congregação. A solicitação foi aprovada pela maioria dos membros presentes,38
contabilizados 1 (um) voto contrário e 4 (quatro) abstenções. A questão foi incluída como39
último ponto da pauta. ITEM 4 – ORDEM DO DIA. 4.1- PROGRAMA DE TRABALHO DA40
DIRETORIA DE UNIDADE - 02/2016. O Diretor Adjunto do Campus I informou aos membros41
presentes que não foram encaminhadas à Diretoria de Unidade, para consolidação, as42
sugestões para a elaboração da proposta de plano de trabalho, conforme havia sido aprovado43
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na reunião anterior. Acrescentou que apenas a Coordenação de Equipamentos Biomédicos44
enviou documento contendo demanda de aquisição de equipamentos e de material45
permanente para o setor. Assim, diante da ausência de manifestações, o Presidente da46
Congregação apresentou proposta para que o programa de trabalho do segundo semestre de47
2016 seja integrado pelos seguintes itens: a) implementação das catracas da portaria da48
Avenida Amazonas; b) discussão e aprovação de norma procedimental para controle de acesso49
e circulação de pessoas e materiais nas dependências do Campus I, tendo sido apresentada50
minuta de documento que pode ser o ponto de partida dos trabalhos da comissão que deve51
ser composta para tal finalidade; c) discussão e aprovação de proposta de texto a ser52
encaminhado ao CEPE para a atualização do regime disciplinar discente. Após a apresentação53
da proposta de plano de trabalho, foi aberta a discussão sobre o tema, destacando-se a54
preocupação trazida pelo professor Marcelo Marques da Fonseca com a questão da segurança55
no Campus I, compartilhada por vários membros. O referido professor frisou, ainda, a56
necessidade de se dar ampla divulgação acerca das reais atribuições do SMODE, inclusive57
sobre o horário de funcionamento do setor, considerando a possibilidade de ocorrência de58
situações de emergência médica dentro das dependências do Campus I. Acrescentou, também,59
questões relativas ao excesso de ruído durante o período de aulas e provas, fato que foi60
corroborado pela fala de outros membros da Congregação. Foi sugerido pelo professor Hélcio61
Queiroz Braga que seja estabelecido um calendário para discussão e apresentação de62
propostas para a revisão do regime disciplinar discente. Não houve deliberação acerca deste63
ponto de pauta, que voltará a ser examinado na próxima reunião, quando deve ser64
apresentado um documento consolidado de plano de trabalho para ser submetido a65
aprovação. 4.2 DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA UNIDADE66
– O Presidente da Congregação informou aos membros presentes que a Diretoria do Campus I67
controla apenas recursos destinados ao custeio de diárias de viagem e à aquisição de material68
de consumo. Assim, depois que os esclarecimentos solicitados foram prestados pelo69
Presidente da Congregação e pelo Diretor Adjunto do Campus I, ficou acertado que cada um70
dos membros apresente sugestões de critérios que possam balizar a distribuição dos recursos71
orçamentários controlados pela Diretoria do Campus I. 4.3 COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE E72
DOS MEMBROS – O Presidente da Congregação alertou os membros presentes acerca dos73
casos de vandalismo e dano ao patrimônio público, ressaltando que, por semana, 4 a 5 jogos74
de carteira e cadeira são danificados no Campus I, sendo considerável a dificuldade de75
reposição do material, uma vez que a Instituição está passando por restrições orçamentárias e76
que cada conjunto que tem custo médio R$ 500,00 (quinhentos Reais). 4.4 REMOÇÃO DE77
SERVIDORES: Ultrapassado o tempo limite de duração previsto para a reunião, o referido tema78
não foi objeto de discussão e deliberação, devendo ser incluído em pauta de reunião posterior.79
Não havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a presente sessão, da qual eu, Eliane80
Helena Gonçalves Silva, na condição de Secretária, lavrei a presente ata, que segue por mim81
assinada e pelos demais membros presentes. Belo Horizonte, 10 de agosto de 2016.82
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Marcelo Marques da Fonseca109
Representante titular indicado pelo Departamento de Química110
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