
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO CAMPUS TIMÓTEO DO ANO DE 2020

Às 14 (quatorze) horas e 05 (cinco) minutos do dia 07 (sete) do mês de julho de 2020 (dois mil
e  vinte),  em  sessão  virtual  pela  plataforma  “Conferenciaweb”,  iniciou-se  a  5ª  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  dos
representantes  do  Departamento  de  Formação  Geral  (DFGTM),  professores  Romerito
Valeriano de Silva  (titular) e Fabrício (suplente); do representante  do Departamento de
Computação e Construção Civil (DCCTM), prof. Maurílio Alves Martins da Costa (titular); do
representante do Departamento de Metalurgia e Química (DMQTM), professor Carlos Eduardo
Oliveira  Andrade  (titular); da representante  dos  Servidores  Técnico-Administrativos,  sra.
Luana Dias Lacerda (suplente); e dos representantes discentes, Guilherme Augusto Sousa
Eler (titular) e Fernanda Leyr Aguiar das Neves (suplente). O prof. Erick abriu a sessão com
a verificação do quórum regimental e agradeceu a presença de todos. Fez a leitura prévia da
pauta, consistente em: 1) Análise e aprovação da ata da 4ª Reunião Ordinária (16/06/20); 2)
Deliberação  quanto  à  forma de  assinatura  das  atas  da  Congregação  durante  o  período  de
suspensão de atividades presenciais;  3) Informes: 3.1) Execução da obra da portaria  e de
central de gases; 3.2) Instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica; 3.3) Processo
23062.013149/2020-81: Aquisição de pranchetas portáteis A2 com régua paralela para o Curso
de Edificações do Campus Timóteo; 3.4) Memorando com relatório referente à contratação de
serviços de manutenção elétrica no Bloco A. O presidente da reunião pediu que fossem incluídos
mais dois itens na pauta, quais sejam, item 3.5) Comunicado sobre o restaurante conveniado
do Campus Timóteo e item 3.6) Comissões para o Ensino Remoto Emergencial (ERE): Portarias
429/20 e 447/20 DG. Não havendo outras manifestações de inclusão ou exclusão de itens, a
pauta foi submetida à votação e foi aprovada por unanimidade. Passou-se, então, à ordem do
dia: 1) Análise e aprovação da ata da 4ª Reunião Ordinária (16/06/20) - A ata foi previamente
enviada por e-mail a todos os membros da Congregação. Não havendo nenhuma objeção ao
texto, foi aprovada por 6 (seis) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção por parte da sra. Luana,
visto que não estava presente na 4ª Reunião. Registra-se também que o professor Fabrício
entrou na sessão nesse momento, não tendo participado da votação. 2) Deliberação quanto à
forma de assinatura das atas da Congregação durante o período de suspensão de atividades
presenciais - O professor Erick sugeriu que as atas sejam assinadas digitalmente, via SIPAC,
havendo, porém, o óbice de que, por uma questão operacional, os discentes não conseguem
efetuar a assinatura digital. O professor Romerito questionou como é realizada a assinatura dos
discentes nas atas de reuniões dos demais Conselhos em que participam. O professor Erick
informou que no CEPT ainda não houve assinatura no presente ano, visto que as assinaturas
são feitas presencialmente, e que não sabe informar quanto aos demais Conselhos, mas pode
verificar. O professor Carlos Eduardo sugeriu que os discentes assinem a via física e remetam-
na escaneada à Congregação e a servidora Luana sugeriu que assinem no próprio arquivo PDF,
de forma que não seja necessário imprimi-lo e escaneá-lo. O professor Fabrício, por sua vez,
sugeriu que a ata fosse aprovada via chat na plataforma “Conferenciaweb”, que seria anexado à
própria ata e posteriormente substituído pela assinatura convencional quando ocorrer o retorno
das atividades presenciais. Já o professor Maurílio, sugeriu aguardar o retorno às atividades
presenciais  para  assinatura,  inclusive  para  respeitar  o  valor  histórico  das  atas,  assinando
digitalmente  somente  os  documentos  que  demandem  deliberação  imediata.  O  professor
Romerito sugeriu que seja adotada a opção apontada pela sra. Luana, tendo em vista que é
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simples  e  rápida  para  todos  os  membros  da  Congregação.  Assim,  ficou  decidido,  após
deliberação, encaminhamento e votação, por unanimidade, que a ata será encaminhada aos
discentes para assinatura no próprio arquivo em PDF e, em seguida, será cadastrada no SIPAC
para assinatura dos demais membros.  3) Informes:  3.1) Execução da obra da portaria e de
central de gases - O presidente da sessão informou que ainda não recebeu os dados oficiais,
mas que a obra da portaria está em fase de conclusão e, possivelmente, será finalizada em
agosto/2020. Informou, ainda, que a obra da portaria está preparando o local para uma futura
obra  de  urbanização  do  pátio  do  estacionamento.  Sobre  a  central  de  gases,  a  chefe  do
Departamento de Metalurgia e Química, sra. Luana Dias, informou que em maio/2020 houve
convocação de alguns professores do Departamento de Metalurgia e Química para elaborarem
uma proposta de adequação do projeto de construção da casa de gás e rede de distribuição a
fim de ser apresentada aos demais membros do referido Departamento. Disse que as alterações
apresentadas fizeram-se necessárias para a adequação do projeto à atual realidade dos espaços
do  Departamento,  e  que  essas  adequações  geraram  uma  redução  financeira  no  projeto.
Informou também que foram estipuladas diversas intervenções para que os laboratórios se
tornem  ambientes  mais  seguros.  Diante  disso,  o  engenheiro  Lucas,  da  SINFRA
(Superintendência de Infraestrutura do CEFET MG), informou que a única intervenção passível
de instalação, mediante levantamento de quantitativo e custo, seria os detectores de gás, tendo
solicitado uma justificativa por escrito para a necessidade de instalação dos mesmos. De acordo
com  a  sra.  Luana,  nos  laboratórios  são  utilizados  gases  etileno  e  GLP,  que  são  gases
inflamáveis,  sendo esses detectores, portanto, componentes essenciais  para a segurança.  A
chefe do DMQTM explicou que o superintendente da SINFRA, sr. Breno Mendes, informou que a
demanda apresentada não poderia ser acrescentada no contexto da obra em execução por ser
extemporânea, e que à época da elaboração do projeto pela empresa contratada, no ano de
2016, foi requisitado o acompanhamento e aceite dos serviços por parte professor Almir junto
de outros docentes da unidade, e que, após a finalização do projeto e realização do orçamento,
foi aberto processo de licitação da obra, disponível para acesso público no SIPAC, não tendo
havido nenhuma manifestação a respeito de revisões necessárias até a assinatura do Contrato
n° 005/2020 em 09/01/2020. O sr. Breno explicou que também que seria ilegal o aditivo dos
referidos  itens,  visto  que  implicaria  em extrapolação  do  percentual  legal  estabelecido  para
acréscimos de obras, sugerindo que os detectores de gás sejam disponibilizados pela própria
Unidade de Timóteo, razão pela qual  a demanda foi  trazida para a presente reunião.  3.2)
Instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica - O prof. Erick informou que o CEFET
MG aderiu,  em 2019, a uma ata de preços dentro  de uma política  do governo federal  de
incentivo para instalação de energia fotovoltaica em Campus de Instituição Federal de Ensino. O
CEFET MG recebeu recursos para isso e os Campus do interior estão sendo contemplados por
essa  política.  A  intenção  é  que  até  o  final  do  ano  haja  um  pequeno  parque  de  geração
fotovoltaica, algo em torno de 530 m², o que corresponde a aproximadamente 265 placas de
geração de energia. O prof. Erick esclareceu que deve ser instalada uma parte das placas em
cima do ginásio e a outra parte em cima do Bloco B ou a totalidade em cima do Bloco B, e que
ainda irá uma equipe ao Campus para fazer a avaliação. O representante discente Guilherme
perguntou se a instalação atenderá de forma integral ao consumo de energia do Campus, ao
que o prof. Erick respondeu que a conta de luz do CEFET MG é vinculada a um único CNPJ e,
por isso, a economia não ficará restrita à unidade Timóteo, mas englobará toda a instituição,
visto que é lançada em um sistema que abrange os demais Campus. Esclareceu, ainda, que
esse sistema de energia fotovoltaica também será utilizado em outras unidades. O professor
Romerito questionou acerca da instalação dos aparelhos de ar condicionado no auditório e o
presidente da sessão explicou que se fez necessário dar uma carga de gás que não estava
prevista na instalação inicial, razão pela qual foi preciso abrir um procedimento administrativo
para que a empresa responsável fizesse a instalação.  3.3) Processo 23062.013149/2020-81:
Aquisição de pranchetas portáteis A2 com régua paralela para o Curso Técnico de Edificações do
Campus Timóteo - Por sugestão do professor Carlos Eduardo, o presidente da reunião entendeu
fazer-se necessário constar uma errata quanto ao assunto do processo, visto que, estando os
laboratórios  sob supervisão  da  Gestão  de  Laboratórios  na  nova estrutura  organizacional,  a
aquisição das pranchetas visa atender às disciplinas de desenho técnico, projeto arquitetônico e
afins do Campus e não somente ao Curso Técnico de Edificações. O prof. Erick informou que a
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ordenação de despesas já foi autorizada e que, provavelmente, o processo passará em breve
para  a  fase  de  cotação  eletrônica  e,  em  seguida,  para  a  emissão  da  nota  de  empenho,
solucionando-se a demanda. 3.4) Memorando com relatório referente à contratação de serviços
de manutenção elétrica no Bloco A - Foi feito o memorando eletrônico nº 37/2020 informando à
prefeitura do CEFET MG sobre questões que precisam ser ajustadas na parte elétrica do Bloco A
do  Campus  Timóteo,  que  sofreu um reforma em meados  de  2009,  porém sem alterações
significativas na parte elétrica. É necessário, então, que se faça uma manutenção elétrica do
referido espaço.  3.5)  Comunicado sobre o restaurante conveniado do Campus Timóteo – O
contrato  com o restaurante conveniado do Campus Timóteo venceu em 02/07/2020 e,  por
opção  do  proprietário  do  restaurante,  não  foi  feita  a  renovação  do  contrato.  Portanto,
atualmente o Campus está sem restaurante conveniado. O professor Romerito perguntou se há
necessidade de realizar outra licitação, o que o prof. Erick confirmou e informou que há em
tramitação  um  processo  que  visa  aumentar  o  número  de  alunos  que  terão  acesso  ao
restaurante.  3.6)  Comissões no Ensino Remoto Emergencial:  Portarias  429/20 e 447/20 da
Diretoria Geral - Foi emitida a Resolução CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) nº
02/20 de 02/07/2020, que “Aprova em caráter excepcional e temporário, a implementação de
Ensino Remoto Emergencial  para os cursos da Educação Profissional  e Tecnológica de Nível
Médio, para os cursos de Graduação e para os cursos de Pós-graduação, em todos os campi do
CEFET- MG” e, em seguida, no dia 06/07/2020, o Conselho Diretor aprovou a Resolução CD nº
017, que “Aprova a retomada do calendário escolar de 2020 e a alteração das férias docentes
previstas  para  julho  de  2020”.  Nesse  contexto,  o  Campus  recebeu,  no  dia  03/07/20,  o
Memorando nº 283/20 da Diretoria Geral solicitando a indicação de membros para compor a
Comissão local de acompanhamento, orientação e suporte na implantação do Ensino Remoto
Emergencial (ERE). Foram selecionados alguns servidores para compor essa comissão, sendo
que  foram  emitidas  as  Portarias 429/20  DG,  sobre  a  Comissão  geral  do  ensino  remoto
emergencial, e 447/20 DG, que constitui a Comissão local do Campus Timóteo. A comissão local
é formada pelos coordenadores dos cursos técnicos e de graduação; pelos servidores da área
pedagógica  Ivone  Rosa  e  Evaldo  Sérgio;  pelo  servidor  Gustavo  Henrique,  da  Gestão  de
Laboratórios; pelo professor Romerito, do Departamento de Formação Geral; pelos discentes
Brenda  Ghiane  Pena  Santos,  estudante  do  mestrado  em  Engenharia  de  Materiais  e
representante da pós-graduação, Éverton Costa de Araújo, representante da graduação e Maria
Eduarda Brommonschenkel, representante do ensino técnico; bem como pela professora Mirela
de Castro na qualidade de representante da Diretoria do Campus e de presidente da comissão.
O prof. Erick salientou que é importante transmitir tranquilidade para os alunos neste momento.
Disse que o período é de incertezas, mas que o CEFET-MG está utilizando os recursos que são
possíveis atualmente e que as informações serão repassadas gradativamente e em tempo hábil,
sendo necessário contar com a compreensão e paciência de todos, visto que é um momento
que exige cautela dos gestores para administrar a excepcionalidade da situação. Comunicou,
ainda, que os ajustes que se fizerem necessários com o decurso do tempo serão realizados
oportunamente. A representante discente Fernanda questionou se os cursos técnicos também
serão  abrangidos  pelo  Ensino  Remoto  ao  que  recebeu  resposta  positiva,  ressaltando  o
presidente, porém, que talvez para disciplinas práticas seja inviável o Ensino Remoto, mas que
essa viabilidade ainda precisará ser avaliada. O professor Romerito mencionou que as decisões
centrais  serão  tomadas  pela  Direção  Geral,  cabendo  aos  gestores  locais  administrarem as
peculiaridades  de cada unidade,  com o que concordou o prof.  Erick.  O discente  Guilherme
questionou se as regras do Ensino Remoto serão definidas pelo Campus ou por um órgão geral,
ao que o professor Maurílio respondeu que serão definidas, em última instância, pelo CEPE. O
prof. Erick complementou dizendo que existirá uma comissão geral trabalhando em harmonia
com as comissões locais e finalizou dizendo que o Ensino Remoto Emergencial é uma situação
nova para todos, mas que se faz necessária no contexto atual. 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.
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Presidência da Congregação da Unidade de Timóteo

AUSENTE

___________________________________

Prof. Erick Brizon D’Angelo Chaib

Titular

____________________________________

Profa. Silvânia Aparecida de F. Souza

 Suplente

Representantes do Departamento de Formação Geral (DFGTIM)

___________________________________

Prof. Romerito Valeriano de Silva

 Titular

____________________________________

Prof. Fabrício Almeida de Castro

 Suplente

Representantes do Departamento de Computação e Construção Civil (DCCTIM)

AUSENTE

___________________________________

Prof. Maurílio Alves Martins da Costa

Titular

____________________________________

Profa. Cristina da Rocha Alves

 Suplente

Representantes do Departamento de Metalurgia e Química (DMQTIM)

AUSENTE

_______________________________________

Prof. Carlos Eduardo Oliveira Andrade

Titular

_______________________________________

Prof. Almir Silva Neto

 Suplente
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Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos

AUSENTE

_______________________________________

Sr. Alexandre Pereira da Silva

 Titular

_______________________________________

Sra. Luana Dias Lacerda Guerra
Suplente

Representantes dos Discentes

_______________________________________

Sr. Guilherme Augusto Sousa Eler  

 Titular

_______________________________________

Sra. Fernanda Leyr Aguiar das Neves

Suplente
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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 07/07/2020

ATA Nº 4/2020 - DCTM (11.63) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 03/09/2020 10:16 )
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA ANDRADE

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DMQTIM (11.63.12)

Matrícula: 2560810

 (Assinado digitalmente em 02/09/2020 15:49 )
ERICK BRIZON D ANGELO CHAIB

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DCTM (11.63)

Matrícula: 1566170

 (Assinado digitalmente em 04/09/2020 15:56 )
FABRICIO ALMEIDA DE CASTRO

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DFGTIM (11.63.11)

Matrícula: 2146238

 (Assinado digitalmente em 04/09/2020 15:39 )
LUANA DIAS LACERDA GUERRA

TECNICO DE LABORATORIO AREA

DMQTIM (11.63.12)

Matrícula: 1682571

 (Assinado digitalmente em 03/09/2020 16:53 )
MAURILIO ALVES MARTINS DA COSTA

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DCCTIM (11.63.13)

Matrícula: 1362330

 (Assinado digitalmente em 02/09/2020 16:36 )
ROMERITO VALERIANO DA SILVA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DFGTIM (11.63.11)

Matrícula: 1684740
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