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

RESOLUÇÃO CONGREGAÇÃO CI - 01/2017, DE 09 DE MARÇO DE 2017
Aprova a prestação de contas da Diretoria de
Unidade de Belo Horizonte - Campus I,
relativa ao segundo semestre de 2016.
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 19ª Reunião Ordinária, realizada em 08 de
março de 2017,
RESOLVE:
Art.1º Aprovar a prestação de contas da Diretoria de Unidade de Belo Horizonte
- Campus I, relativa ao segundo semestre de 2016, 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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PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIRETORIA DE UNIDADE DE BELO HORIZONTE - CAMPUS I
SEGUNDO SEMESTRE DE 2016
DEMANDAS / PROBLEMAS

AÇÕES REQUERIDAS

STATUS ATUAL

Eventos Institucionais 2016

- Participar das comissões organizadoras da Mostra de
Cursos, META, Semana C&T, Semana de Arte e Cultura e
SECLEPT.

- Mostra de Cursos realizada de 14 a
19/09/2016.
- META e Semana C&T realizadas de 09 a
13/11/2016.
- Festival de Arte e Cultura realizado de 07
a 11/11/2016.
- SECLEPT realizado em 19/11/2016.

Educacenso 2016

- Acompanhar a exportação de dados da Unidade de Belo
Horizonte.

- Dados migrados em 30/08/2016.
- Fechamento em 20/10/2016.
- Censo final em 07/03/2017.

Calendário 2017

- Participar da elaboração do Calendário Escolar do ano
de 2017.

- Calendário aprovado pela RESOLUÇÃO
CEPT-05/17, de 24 de fevereiro de 2017.

- Propor Plano de Trabalho para o ano de 2017.

- Apresentado na 19ª Reunião Ordinária da
Congragação.

Divisão dos recursos
orçamentários

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

- Comissão instituída pela Portaria DIRC-I
007/2016, de 24/10/2016. Discussão ainda
não foi iniciada.

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.

- Comissão instituída pela Portaria DIRC-I
009/2016, de 24/10/2016. Discussão em
andamento.

- Ajustes no SINAPSE para otimização do processo
eletrônico de reserva de materiais da Diretoria de
Unidade.

- Aguarda retorno da equipe do SINAPSE
sobre viabilidade das mudanças solicitadas.

Plano de Trabalho 2017

Reserva de materiais
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e-MEC

Manutenção / Obras

- Atualizar os dados de infraestrutura da Unidade de Belo
Horizonte - Campus I no sistema e-MEC.

- Dados atualizados em 12/08/2016.

- Trabalhar pela instalação de catracas na portaria da
Avenida Amazonas.
- Trabalhar pela 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.
- Solicitar a instalação de tela de proteção no campo de
futebol society.
- Solicitar a manutenção das portas das salas de aula e a
reposição de vidros danificados.
- Solicitar a revisão das luzes de emergência.
- Verificar a possibilidade de 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.

- Instalação de Catracas: em 22/12/2016, a DPG
solicitou redução do número de catracas no
processo aberto. Naquela data, os orçamentos
coletados já estavam vencidos. A Prefeitura
aguarda a liberação orçamentária para providenciar
atualizações.
- Impermeabilização da laje do 2º andar do Prédio
Escolar: os serviços preliminares, a cargo da
Prefeitura do CEFET-MG, já estão sendo realizados.
Posteriormente, será realizada aplicação de manta
asfáltica pela empresa Milione Engenharia. A ordem
de serviço para início dos serviços previstos no
Contrato 050/2016 já foi emitida.
- Intervenção nas rampas do Prédio Escolar:
pendente.
- Isolamento acústico nos espaços do Grêmio e do
Coral: pendente.
- Tela de proteção do campo society: requerimento
nº SER.16.0971, de 14/07/2016. Aguardando
montagem do processo pela Ptrefeitura.
- Manutenção das portas das salas de aula:
requerimento nº SER.16.0948, de 06/07/2016.
Vidros foram trocados e novamente danificados. A
Prefeitura vai instalar material acrílico assim que
for liberada a verba para 2017.
- Revisão das luzes de emergência: requerimento
nº SER.16.1133, de 24/08/2016. Serviço realizado.
Lâmpadas trocadas no Prédio Administrativo e no
Prédio Escolar.
- Mecanismo de segurança no elevador do Prédio
Escolar: requerimento nº SER.16.1134, de
24/08/2016. Aguarda retorno.
- Mecanismos para redução do consumo de água:
pendente.
- Utilização racional e eficiente de energia:
instalação de medidores de consumo pelas
permissionárias em andamento.
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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.

- Minuta de Resolução apresentada na 15ª
Reunião Ordinária da Congregação, em
14/09/2016. Texto reapresentado na 17ª
Reunião Ordinária, em 09/11/2016.
Comissão instituída nessa última data para
discussão do tema.

Projetores

- Solicitar a instalação de aparelhos projetores em todas
as salas de aula.

- Instalação em andamento.

- Solicitar a instalação de novas câmeras de segurança
em pontos atualmente descobertos.

- Pendente.

- Fomentar a discussão sobre a disciplina e a atualização
do Regime Disciplinar Discente.

- Comissão instituída pela Portaria DIRC-I
010/2016, de 24/10/2016. Retificada pela
Portaria DIRC-I 012/2016, de 27/10/2016.
Discussão em andamento.

Restaurante

- Estudar medidas para otimização do funcionamento do
Restaurante.

- Instalação de fita no chão do hall, para
melhor organização da fila. Em andamento:
aquisição de suportes e correntes zebradas.
Melhorias na dinâmica interna dependem de
discussão junto aos fiscais e à
permissionária.

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.

- Pendente.

Laboratório de Informática

- Trabalhar pela disponibilização de Laboratório de
Informática aos alunos do Campus I, no espaço ao lado
da Caixa Econômica Federal.

- Espaço utilizado como laboratório de
informática pelos alunos do curso técnico
em Hospedagem desde 08/2016.

Intercampi

- Verificar a possibilidade de ampliação do atendimento
do Intercampi no turno da noite.

- Pendente.

Câmeras de Segurança

Disciplina
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Quadros de Aviso

Depredação de carteiras

- Estabelecer política para utilização dos quadros de aviso
nos corredores.

- Pendente.

- 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.

- Informes de conscientização
encaminhados às Coordenações de Curso.
- Requerimento SER.16.0818, de
31/05/2016. Serviço de manutenção
realizado.
- Negociação em andamento junto à
Diretoria Geral, à DPG e às Diretorias de
Unidade do interior para aquisição de novos
conjuntos de mesas e cadeiras.
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