
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
- CAMPUS TIMÓTEO –

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO CAMPUS TIMÓTEO DO ANO DE 2020

Às 15 (quinze) horas e 11 (onze) minutos do dia 08 (oito) do mês de dezembro de 2020 (dois
mil e vinte), em sessão virtual pela plataforma  “Conferenciaweb”, iniciou-se a  10ª reunião
ordinária da Congregação do CEFET-MG – Campus Timóteo do ano de 2020, sob a presidência
do  Diretor  da  Unidade,  prof.  Erick  Brizon  D’Angelo  Chaib,  com  a  presença  virtual  do
representante do Departamento de Formação Geral (DFGTM),  professor  Romerito Valeriano
da  Silva  (titular); da representante  do  Departamento  de  Computação  e  Construção  Civil
(DCCTM), profa. Cristina da Rocha Alves (suplente); do representante do Departamento de
Metalurgia e Química (DMQTM), professor  Carlos Eduardo Oliveira Andrade  (titular);  dos
representantes  dos  discentes,  Guilherme Augusto  Sousa  Eler  (titular)  e  Fernanda Leyr
Aguiar das Neves (suplente) e, como convidada, da Coordenadora de Assuntos Acadêmicos da
Unidade, profa.  Mirela de Castro Santos. O prof. Erick abriu a sessão com a verificação do
quórum regimental e agradeceu a presença de todos. Fez a leitura prévia da pauta,  com os
seguintes  itens: 1)  Aprovação  da  ata  da  9ª  RO;  2)  Apresentação  de  relatório  de  ações
acadêmicas e pedagógicas no ano 2020; 3) Apreciação do pedido de remoção do professor João
Paulo Xavier do DFGTM para uma das unidades do CEFET-MG de Belo Horizonte ou Contagem,
de  acordo  com  o  Processo  23062.030877/2020-58;  4)  Vaga  de  professor  efetivo  para  o
DMQTM;  5)  Portaria  DIR  809/2020  -  Edital  para  Eleição  de  Representantes  para  as
Congregações de Campus do CEFET-MG, legislatura 2021-2023; 6) Informe: - Divulgação no
site: atas da Congregação anteriores a 2019. Não havendo outras manifestações de inclusão ou
exclusão  de  itens,  a  pauta  foi  submetida  à  votação  e  foi  aprovada  por  unanimidade.  O
presidente da sessão solicitou a inversão dos itens 1 e 2 de pauta. Passou-se, então, à ordem
do  dia. 2)  Apresentação  de  relatório  de  ações  acadêmicas  e  pedagógicas  no  ano  2020  -
Primeiramente, o presidente da reunião informou que o relatório acadêmico e pedagógico será
anexado  à ata.  Ressaltou que no Campus Timóteo  existe  um trabalho conjunto  entre  três
setores, quais sejam a Direção, a Coordenação de Assuntos Acadêmicos e a Coordenação de
Desenvolvimento  Estudantil.  Lembrou  que  este  último  abrange  as  áreas  de  pedagogia,
psicologia  e  assistência  social,  e  tem  como  objetivo acompanhar  e  enfrentar  as  questões
acadêmicas e pedagógicas do Campus. O prof. Erick informou que os principais objetivos que se
destacam  são  a  realização  de  acompanhamento  contínuo  dos  estudantes,  com  constante
elaboração  de  ferramentas  para  tal;  a  proposição  de  políticas  para  o  CEFET-MG,  criando
estratégias  que  visem otimizar  a  rotina  acadêmica  e  pedagógica;  o  apoio  aos  docentes  e
organização da rotina escolar e a manutenção de canais de comunicação com os estudantes e
familiares. Disse também que é necessário separar as ações adotadas ao longo do ano de 2020
em dois momentos: o primeiro entre fevereiro e março, com a recepção aos alunos novatos, a
jornada pedagógica,  e  a reunião de boas-vindas aos pais.  Na segunda quinzena de março,
foram suspensas as atividades escolares presenciais em razão da pandemia, retornando-se às
aulas em agosto, já na modalidade de Ensino Remoto, quando começou o segundo momento.
Por iniciativa do Campus, antes do início das aulas no ensino remoto, foi realizada uma pesquisa
com os alunos e pais sobre as condições materiais e emocionais dos estudantes. Do total de
452 alunos, 61% (275 alunos) responderam à solicitação, o que foi de fundamental importância
para a determinação das ações a serem adotadas na modalidade remota de ensino. Houve a
frequente participação da Comissão Local do ERE com a Comissão Geral; o acompanhamento e
execução dos horários no ERE, em sintonia com a Comissão de Horário e a realização do Fórum
de  Coordenadores  para  discussão  sobre  a  viabilidade  da  oferta  de  disciplinas  modulares  e
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posterior implementação com acordo de departamentos e coordenações e com a aprovação da
DEPT.  O professor Erick  passou,  então,  a  falar sobre as ações adotadas no Ensino Remoto
Emergencial  (ERE).  Na  semana  de  acolhimento,  no  início  do  mês  de  agosto, houve  a
organização de palestras voltadas às famílias e aos alunos, tratando de temas como motivação,
estratégias  de  estudo,  gerenciamento  de  tempo,  entre  outros.  Posteriormente,  houve a
organização e a capacitação do registro de conteúdo visando retratar fielmente a realidade do
Ensino Remoto: buscou-se organizar  o  lançamento dos  diários  tendo  em vista  a  opção  do
Campus pelo sistema modular. Realizaram-se, ainda, reuniões com pais de alunos, registrando-
se  os  relatos  dos  mesmos  de  forma  individualizada,  na  tentativa  de  atender  a  todas  as
demandas. Também foram feitas  reuniões individualizadas com alunos, docentes e famílias,
sempre  prezando  pela  realização  dos  devidos  registros.  Houve  a  realização  de  reuniões
regulares  da  equipe  (Direção,  Coordenação  de  Assuntos  Acadêmicos  e  Coordenação  de
Desenvolvimento Estudantil); reuniões com as instâncias superiores ligadas à Diretoria-Geral
(DEPT, DIRGRAD e DDE); reunião com monitores do Ensino Médio Integrado; reuniões com as
estagiárias e equipe da CDE, que hoje conta com 4 (quatro) estagiárias diretamente vinculadas
à pedagogia; reuniões com alunos da primeira série para a escuta e análise de necessidades,
visto  que se trata  de um público carente  de informações  quanto à  entrada  no  CEFET-MG,
especialmente no contexto do ERE; reuniões com representantes do Grêmio  e conselhos de
classe. Para o segundo semestre de 2020, que ocorrerá no início de 2021, há o planejamento
para a realização de organização individualizada da carga horária das disciplinas em função da
oferta modular. Há, ainda, a previsão de  dois novos conselhos de classe; de novas reuniões
com pais ou responsáveis;  de intensificação de reflexões pedagógicas  na prática docente; de
planejamento de novas palestras destinadas aos discentes e aos docentes. Nesse momento, o
professor Erick questionou se a professora Mirela gostaria de acrescentar algum ponto e ela
lembrou  das  recuperações  semestrais  e  anuais  por  adesão.  O  prof.  Erick,  então,  deu  a
oportunidade  de  fala  aos  demais  colegas  da  Congregação.  O  professor  Romerito  elogiou a
apresentação  do  relatório  por considerar importante  registrar  e sistematizar  as  ações
desenvolvidas da forma como tem sido feito e, falando em nome do Departamento de Formação
Geral  (DFGTM),  solicitou  que  constasse  em  ata  o  elogio  à organização  pedagógica,  que,
segundo  ele,  representa  um salto  de  qualidade  na  organização  da  vida  pedagógica  do
Departamento, mencionando especialmente as professoras Silvânia e Mirela pelo bom trabalho
realizado. Disse, ainda, que mesmo com todo o cenário atual contribuindo para não dar certo,
conseguiram obter êxito nessa empreitada. O professor Carlos Eduardo replicou a fala do prof.
Romerito e parabenizou toda a equipe envolvida, principalmente no contexto do ERE, pois tem
buscado a todo momento garantir uma boa condição de ensino, principalmente aos alunos que
enfrentam  maiores  dificuldades.  Ressaltou  que  tem  sido  um  momento  difícil  para  todos,
inclusive docentes,  mas que a equipe não tem medido esforços para que tudo caminhe de
forma  satisfatória.  Lembrou  que  consegue  falar  até  mesmo  em  horários  atípicos  com  as
professoras  Silvânia  e  Mirela,  bem  como  com  a  Ivone,  Coordenadora  do  setor  de
Desenvolvimento Estudantil. A professora Cristina, em nome do Departamento de Computação
e Construção Civil (DCCTM) também parabenizou a equipe por procurar resolver os problemas
do ponto de vista dos alunos e dos professores, e disse que o trabalho está sendo muito bem
realizado e está dando retorno a todos. O prof. Romerito destacou que ficaram muito nítidos os
três níveis funcionais: estratégico, gerencial e executivo  ou  operacional.  Disse que funcionou
como um organograma de empresa, em que os três níveis dialogaram muito bem e que é algo
difícil  de  se  ver  no  serviço  público.  O  prof.  Erick  disse  que  a  delegação  de  funções  e
responsabilidades é muito importante e que delegar para quem tem competência é algo muito
bom porque é possível ver os resultados acontecendo. Disse, ainda, que fica impressionado com
o grau de envolvimento e comprometimento da equipe, que muitas vezes trabalhou até mesmo
em horários atípicos. Agradeceu à equipe e concluiu dizendo que, dentro do que é possível ser
feito, o saldo está sendo positivo.  A profa. Mirela agradecer  à equipe,  mencionando a profa.
Silvânia;  os servidores  Ivone, Evaldo  e Jeysa; e as  estagiárias  do setor de Desenvolvimento
Estudantil. Disse que se todos os envolvidos não abraçassem a causa não daria certo, que sabe
que  as críticas  são  construtivas  e  que todos  estão  trabalhando  em conjunto em  busca  da
melhoria  coletiva.  Agradeceu  pela  oportunidade  de  atuação  e  disse  que  tem  sido  um
aprendizado pessoal muito grande. O prof. Erick disse que foi gerado um documento de texto
que  retrata  de  forma  descritiva  e  detalhada  o  que  foi  mencionado  na  apresentação  de
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powerpoint,  o qual  será  anexado à presente ata. Nesse momento,  a profa.  Mirela precisou
retirar-se da sala em razão de outros compromissos. 1) Aprovação da ata da 9ª RO – A ata foi
encaminhada por e-mail aos membros da Congregação no dia  04/11/2020.  Feitos os ajustes
solicitados  pelo  professor  Carlos  Eduardo  e  pelo servidor  Alexandre,  a  ata  foi  submetida  à
votação. A profa. Cristina se absteve, pois não estava presente na reunião. Após as alterações,
a ata foi aprovada pelos demais presentes. 3) Apreciação do pedido de remoção do professor
João Paulo Xavier do DFGTM para uma das unidades do CEFET-MG de Belo Horizonte (Campus
I) ou Contagem de acordo com o Processo 23062.030877/2020-58 – O prof. Romerito informou
que a remoção do professor Carlos Augusto já foi publicada no DOU e que a nova professora do
Departamento,  Luiza,  já se apresentou,  tendo-se cumprido o que a Congregação solicita: a
reposição imediata da vaga em caso de redistribuição por permuta. Disse que no caso do prof.
João Paulo Xavier,  a solicitação foi aprovada por unanimidade pelo Departamento  desde que
venha um  (a) professor  (a) para  provimento imediato  da vaga no Campus Timóteo,  como
também ocorreu  nos  casos  precedentes.  O  prof.  Erick,  para  manter  a  isonomia  de  ação,
submeteu o pedido à votação da Congregação. Foi aprovado por unanimidade, ficando, porém,
condicionado ao oferecimento de vaga de contrapartida para provimento imediato no Campus
Timóteo. 4) Vaga de professor efetivo para o DMQTM – O professor Carlos Eduardo demonstrou
preocupação com o Departamento, visto que no curso de Engenharia Metalúrgica são ofertadas
novas disciplinas a cada semestre, em razão do aumento da carga horária, porém há um déficit
de  docentes. Lembrou  que,  em  2019,  foi  encaminhado  um  Memorando  à  Diretoria-Geral
apresentando  a demanda,  mas até o  momento  o  Departamento  continua  enfrentando  esse
problema. Mencionou também que o Departamento está com dois professores afastados e que
os alunos estão sem as aulas de suas disciplinas desde o início do ERE. Ressaltou que, além da
falta de professores para substituir  aqueles afastados, não há previsão de reposição para o
quadro efetivo, e que gostaria de saber o que pode ser feito para solucionar essa questão e não
prejudicar a formação dos alunos. Salientou, também, que o DMQTM sempre abraçou as causas
do Campus,  com professores  atuando,  inclusive,  no curso  de Mestrado  além de sua  carga
horária  devida. Por fim, disse que todos os membros  do Departamento vêm empregando o
máximo esforço para solucionar os problemas, porém já foi atingido o limite do que poderia ser
feito e teme pelos prejuízos que possam ser causados ao curso e aos alunos. O presidente da
sessão disse que compartilha da preocupação  e que intensificará os contatos com o  Diretor-
Geral do CEFET-MG, professor Flávio, pois a gestão de novas vagas está fora da competência do
Campus,  tratando-se,  em  sua  totalidade,  de  atribuição  da  Diretoria-Geral. O  prof.  Carlos
reforçou que o Departamento precisa que a Direção-Geral dê um retorno com previsão de ações
concretas para solucionar o problema. O prof. Erick comprometeu-se a intensificar as conversas
com o  prof.  Flávio  quanto à  questão,  mas informou que não tem sido fácil,  em razão do
acúmulo de pautas no Gabinete devido ao atual contexto vivenciado por todos. O prof. Carlos
solicitou também uma intervenção quanto à liberação de professores substitutos para atender
às demandas do DMQTM, pois, como dito, os alunos continuam sem aulas desde agosto nas
disciplinas cujos professores efetivos estão afastados. O prof. Erick disse que conversou ontem
sobre esse assunto com o prof.  Sérgio Gomide, diretor da DEPT, e  que  há um Mandado de
Segurança aguardando decisão judicial, sem a qual o CEFET-MG não tem autonomia para agir.
O prof. Romerito aproveitou a oportunidade para solicitar que, caso a liberação de novas vagas
seja viabilizada, também sejam consultados os chefes dos demais  Departamentos,  visto que
eles  também têm demandas  no mesmo âmbito.  Assim, seria  possível  otimizar  o  processo,
levantando todos  os  casos  e  apresentando  em um só  momento  todas  as  necessidades de
reposição de vagas de docentes existentes no Campus. 5) Portaria DIR 809/2020 - Edital para
Eleição de Representantes para as Congregações de Campus do CEFET-MG, legislatura 2021-
2023 –  O presidente da sessão informou que solicitou a inclusão do item em pauta para dar
publicidade à mencionada Portaria e ao Memorando Circular 546/2020 GDG. Destacou que os
Campus do interior continuam com a mesma composição  nas Congregações de Unidade: um
representante  de  cada  Departamento,  um  representante  dos  técnicos-administrativos,  um
representante discente indicado pela entidade representativa. Lembrou que cada representante
conta  com seu  respectivo  suplente.  Apresentou  o  calendário  da  eleição e  informou  que  já
designou a Comissão Eleitoral Local, formada pela profa. Cristina  da Rocha,  como titular dos
representantes docentes  e  presidente da Comissão,  e pelo prof. Adilson  Mendes,  como seu
suplente; pelo servidor Talles Quintão, como representante titular dos Técnicos-Administrativos,
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e pela servidora Jessica  Vieira  como suplente;  e pelo aluno Diêgo Gomes Piovezana,  como
representante titular dos discentes, e pelo aluno Victor Luiz Gonçalves, como suplente, ambos
do Diretório Acadêmico da Engenharia. O prof. Erick mencionou que entre os dias 14 e 16/12
ocorrerão  as  inscrições  e  reforçou  que  os  candidatos  dos  Departamentos  serão  definidos
internamente,  no  próprio  Departamento.  A  escolha  entre  os  Técnicos-Administrativos  será
realizada a partir das providências junto à Comissão Eleitoral Local, mencionada anteriormente.
Solicitou ao Guilherme e à Fernanda, representantes discentes na Congregação, que reforcem
junto  aos  alunos  que  a  indicação  dos  representantes  discentes  deve  ocorrer  até  o  dia
19/01/2021, visto que o prof. Erick já encaminhou e-mail ao Grêmio e ao DA comunicando o
prazo. O prof. Romerito perguntou se há limite de candidatura para os representantes docentes.
O presidente da sessão disse que poderiam realizar uma consulta imediata no Regulamento
Geral dos órgãos Colegiados do CEFET-MG e Resolução 136/08, disponíveis no site da Unidade.
O próprio prof. Romerito fez a consulta e verificou que, conforme o Capítulo II, artigo 3º, § 3º
da referida Resolução, é permitida a recondução de todos os representantes. A profa. Cristina
disse que  tinha interesse em candidatar-se para reeleição, porém como será a presidente da
Comissão  Eleitoral  Local,  não  se  sente  confortável  para  fazê-lo,  pretendendo  candidatar-se
novamente na próxima eleição. Por fim, o prof. Erick destacou que, de acordo com os artigos 4º
e 5º o processo será feito de forma 100% eletrônica. 6) Informe: - Divulgação no site: atas da
Congregação anteriores  à  2019 -  Foram incluídas no site  da Unidade as atas  de reuniões da
Congregação anteriores à 2019. O prof. Erick destacou que manter esse histórico é importante,
visto que é o registro da história da Congregação da Unidade. O prof. Romerito elogiou, disse
que concorda com a importância de manter esse histórico e que gostou muito da organização
de 2020, pois também é muito importante dar publicidade à pauta das reuniões. O prof. Erick
reforçou que, no contexto da readequação do site da unidade, todos podem dar sugestões para
que possam ser promovidas outras melhorias. O presidente da sessão destacou também que foi
incluído  no  site  o  organograma  da  nova  estrutura  organizacional  do  Campus,  contendo  os
setores e e-mails para contato, inclusive de docentes, por departamento e por curso. O prof.
Carlos Eduardo perguntou se esta é a última reunião da Congregação com a atual composição,
ao que o presidente da sessão respondeu que sim e informou que o mandato das diretorias de
Campus foi  prorrogado,  sendo  que em outubro/2021 haverá  nova  eleição. Assim, somente
haverá, por ora, eleição para Coordenadores de Curso, Chefes de Departamentos, Colegiados
de Cursos e Congregação da Unidade. Solicitou aos representantes discentes da Congregação
que entrem em contato com o Grêmio e com o Diretório Acadêmico para reforçar o pedido feito
por e-mail, pelo próprio prof. Erick, de indicação de representantes discentes para os quatro
Colegiados de Cursos Técnicos. Nada mais havendo a tratar, o presidente da sessão, prof. Erick,
novamente  agradeceu  a  presença  de todos  e  encerrou  a  reunião.  Eu,  Jessica  Vieira  Silva,
servidora técnico-administrativa da Unidade, lavrei a presente ata, que após lida, conforme e
assinada, torna-se válida como documento legal.

Presidência da Congregação da Unidade de Timóteo

AUSENTE

___________________________________

Prof. Erick Brizon D’Angelo Chaib

Titular

____________________________________

Profa. Silvânia Aparecida de F. Souza

 Suplente
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Representantes do Departamento de Formação Geral (DFGTM)

AUSENTE

___________________________________

Prof. Romerito Valeriano de Silva

 Titular

____________________________________

Prof. Fabrício Almeida de Castro

 Suplente

Representantes do Departamento de Computação e Construção Civil (DCCTM)

AUSENTE

___________________________________

Prof. Maurílio Alves Martins da Costa

Titular

____________________________________

Profa. Cristina da Rocha Alves

 Suplente

Representantes do Departamento de Metalurgia e Química (DMQTM)

AUSENTE

_______________________________________

Prof. Carlos Eduardo Oliveira Andrade

Titular

_______________________________________

Prof. Almir Silva Neto

 Suplente

Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos

AUSENTE AUSENTE

_______________________________________

Sr. Alexandre Pereira da Silva

 Titular

_______________________________________

Sra. Luana Dias Lacerda Guerra
Suplente
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Representantes dos Discentes

_______________________________________

Sr. Guilherme Augusto Sousa Eler  

 Titular

_______________________________________

Sra. Fernanda Leyr Aguiar das Neves

Suplente
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FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 08/12/2020

ATA Nº 9/2020 - DCTM (11.63) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 28/01/2021 10:26 )
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA ANDRADE

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DMQTM (11.63.04)

Matrícula: 2560810

 (Assinado digitalmente em 28/01/2021 11:41 )
CRISTINA DA ROCHA ALVES

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DCCTM (11.63.05)

Matrícula: 1540347

 (Assinado digitalmente em 27/01/2021 22:18 )
ERICK BRIZON D ANGELO CHAIB

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DCTM (11.63)

Matrícula: 1566170

 (Assinado digitalmente em 27/01/2021 19:03 )
ROMERITO VALERIANO DA SILVA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DFGTM (11.63.03)

Matrícula: 1684740

 (Assinado digitalmente em 28/01/2021 12:08 )
FERNANDA LEYR AGUIAR DAS NEVES

DISCENTE

Matrícula: 20192009352

 (Assinado digitalmente em 27/01/2021 19:02 )
GUILHERME AUGUSTO SOUSA ELER

DISCENTE

Matrícula: 20203004539

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: 9 2020 ATA 27/01/2021 06cc67dc71

https://sig.cefetmg.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

