
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO CEFET-MG UNIDADE DE
TIMÓTEO DO ANO DE 2020

Às 14 (quatorze) horas e 5 (cinco) minutos do dia 12 (doze) do mês de maio de 2020 (dois mil
e vinte), em sessão virtual pela plataforma “Conferênciaweb”, inicia-se a 3ª reunião ordinária
do ano de 2020 da Congregação do CEFET-MG - Unidade de Timóteo, sob a presidência do
Diretor  da  Unidade,  prof.  Erick  Brizon  D’Angelo  Chaib,  com  a  presença  virtual  dos
representantes  do  Departamento  de  Formação  Geral  (DFGTIM),  Professores  Romerito
Valeriano de Silva - Titular e Fabrício Almeida de Castro - Suplente; do representante do
Departamento de Computação e Construção Civil (DCCTIM), Prof. Maurílio Alves Martins da
Costa (Titular);  dos representantes do Departamento de Metalurgia  e Química (DMQTIM),
Professores Carlos Eduardo Oliveira Andrade - Titular e Almir Silva Neto – Suplente;
do representante dos Servidores Técnico-Administrativos,  Sr. Alexandre Pereira da Silva -
Titular. Registramos a ausência dos representantes dos discentes. O prof. Erick preside e abre a
sessão com a verificação do quórum regimental e agradece a presença de todos. Faz a leitura
prévia  da  pauta,  que  consiste  em:1)  Apresentação  da  reestruturação  organizacional,
definida  no  âmbito  do  Conselho  Diretor  do  CEFET-MG,  a  partir  de  diretrizes  do
Governo Federal  e 2) Informe: Projetos de Extensão aprovados pela DEDC para o
Campus Timóteo  no  edital:  "Seleção  pública  para  apoio  a  PROJETOS de extensão
emergenciais visando o enfrentamento do COVID-19". Questiona aos demais membros se
há inclusão ou retirada de algum item. Não havendo manifestações de inclusão ou exclusão de
itens, a pauta foi submetida à votação e aprovada por unanimidade. O prof. Erick explica que
não foi realizada a 3ª Reunião Ordinária da Congregação, tendo em vista o início do período de
suspensão de atividades presenciais no CEFET-MG. Evidencia que na presente reunião não está
sendo aprovada a ata da reunião anterior (2. Reunião Ordinária), pois a mesma foi aprovada
por meio de votação virtual por e-mail, no período de 27/03 a 30/03/2020. Os trabalhos são
iniciados pelo primeiro item de pauta: Apresentação da reestruturação organizacional,
definida  no  âmbito  do  Conselho  Diretor  do  CEFET-MG,  a  partir  de  diretrizes  do
Governo Federal - O professor Erick introduz o assunto explicando aos demais presentes que
o  CEFET-MG  está  implantando  uma  nova  estrutura  organizacional,  objetivando  o
enquadramento às diretrizes do Governo Federal. Nesta direção, o Campus Timóteo, da mesma
forma que  os  demais  campi  do  CEFET-MG,  está  realizando  a  reestruturação  necessária.  A
tendência é que as adequações sejam cadastradas nos sistemas do Governo Federal até o final
de maio, passando a valer a partir de junho. A Unidade de Timóteo passará a adotar a seguinte
estrutura organizacional: Diretoria do Campus Timóteo, Coordenação de Assuntos Acadêmicos
(que  abrangerá  a  Biblioteca,  Coordenação  de  Registro  Acadêmico  e  Coordenação  de
Desenvolvimento Estudantil); Coordenação de Administração (que abrangerá Coordenação de
Gestão de Laboratórios, Coordenação de Serviços Gerais e Coordenação de Gestão de Pessoas)
e Departamentos  (que  abrangerá  o  Departamento  de Formação  Geral,  o  Departamento  de
Metalurgia  e  Química  e  o  Departamento  de  Computação  e  Construção  Civil).  Para  fins  de
regulamentação  desta  reestruturação  Organizacional,  o  CEFET-MG  publicou  as  seguintes
normativas: Resolução CD - 01/2020, portarias nº 272/2020, nº 273/2020, nº 274/2020 e nº
275/2020, que estão disponíveis no boletim de serviço e pessoal no site do CEFET-MG. Os
referidos documentos foram encaminhados por e-mail aos membros da Congregação, quando
da convocação para a presente reunião. As Diretorias de Unidade têm até o dia 18/05/2020



para realizar a indicação dos nomes, funções e cargos dessa nova estrutura organizacional.
Neste momento, foi apresentada pela Diretoria de Unidade aos demais presentes um esboço da
estrutura organizacional  da Unidade Timóteo já com os respectivos servidores alocados nas
Coordenações, bem como os respectivos Coordenadores de cada unidade organizacional. Foi
aberto espaço para ponderações dos demais  membros da Congregação.  S  egundo item de  
pauta – Informe:   Projetos de Extensão aprovados pela DEDC para o Campus Timóteo  
no edital: "Seleção pública para apoio a PROJETOS de extensão emergenciais visando
o  enfrentamento  do  COVID-19"- No  dia  08/05/2020,  a  Diretoria  de  Extensão  e
Desenvolvimento Comunitário publicou o resultado final do edital nº 032 de 2020, referente à
seleção pública para apoio a projetos de extensão emergenciais, visando o enfrentamento da
COVID-19. A Unidade de Timóteo teve 4 (quatro) projetos aprovados, que receberão auxílio
financeiro para o desenvolvimento das suas atividades de extensão. O Diretor Erick parabeniza
a todos os selecionados, ressaltando a importância de tais projetos à região do Vale do Aço,
frisando a vocação do CEFET-MG. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da sessão, prof.
Erick,  novamente agradece a presença de todos  e encerra a reunião.  Eu,  Wander  Dias  de
Almeida,  lavro  a  presente  ata,  que  após  lida,  conforme  e  assinada,  torna-se  válida  como
documento legal.
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