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Às quatorze horas do dia dois de maio de 2012 realizou-se a 3ª reunião 10 

extraordinária da Congregação de Unidade, no auditório do CEFET-MG Campus 11 

Timóteo. O prof. Rodrigo Gaiba de Oliveira preside e abre a sessão, com a 12 

verificação do quórum regimental. Os conselheiros presentes são: Prof. Aurélio 13 

Takao Vieira Kubo, Prof. Carlos Frederico Campos de Assis, Prof. Marcelo de 14 

Sousa Balbino, Prof. Alisson Pinto Chaves, Prof. Fernando Castro de Oliveira, 15 

Prof. Luciano Nascimento Moreira, os Técnicos Administrativos Adriano Geraldo 16 

da Silva e Alexandre Pereira da Silva e o representante titular discente Fábio 17 

Junior Miranda. Inicialmente, o presidente fez a leitura da pauta da reunião 18 

que trata da apreciação, por parte da congregação, do Estatuto do Grêmio 19 

Estudantil do Campus Timóteo e do Estatuto do Diretório Acadêmico do Curso 20 

de Engenharia de Computação, assim como, perguntou aos conselheiros se 21 

estes desejariam incluir algum item de pauta. Neste momento, o conselheiro 22 

Alexandre Pereira da Silva questionou a respeito da validação do regimento 23 

interno da congregação de unidade que foi enviada ao Conselho Diretor em 24 

setembro de 2010. O presidente respondeu que o regimento interno da 25 

congregação do Campus Timóteo ainda não foi aprovado pelo Conselho Diretor 26 

como um regulamento válido, e que a norma vigente é a resolução CD-136/08, 27 

de 28 de outubro de 2008. Sendo assim, o conselheiro Alexandre Pereira da 28 

Silva sugeriu que seja enviado, pela Direção do Campus Timóteo, um 29 

memorando para o Conselho Diretor solicitando uma resposta oficial a respeito 30 

do Regimento Interno da Congregação do Campus Timóteo. O conselheiro 31 

prof. Aurélio Takao salientou que, observando as pautas da congregação, não 32 

está claro que a congregação esteja cumprindo as exigências da resolução CD-33 

136/08. O conselheiro acrescentou também que a congregação pode estar 34 

apreciando assuntos que não necessariamente estão descritos na resolução, 35 

assim como, pode haver assuntos que estão contemplados na resolução e não 36 

estão sendo apreciados pela congregação, como por exemplo, o plano de 37 

gestão e o plano de trabalho da unidade. Ele ainda ressaltou que a 38 

congregação poderia incluir nos assuntos para apreciação a análise da gestão 39 

da unidade, pois por meio desta análise a congregação terá informações e 40 

instrumentos necessários para analisar os trabalhos que deverão ser realizados 41 

no próximo ano e ainda sugeriu que, conforme sua opinião, alguns assuntos 42 

que são tratados no fórum de coordenadores mereciam ser levados ao 43 

conhecimento da congregação. Após estas considerações iniciais e nenhum 44 

item de pauta adicional, o presidente colocou a pauta em votação, sendo a 45 

mesma aprovada por 9 (nove) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção do 46 

conselheiro representante discente, Fábio Junior Miranda. Iniciando a 47 



discussão, o presidente destaca que esta é a primeira versão do estatuto de 48 

cada representação discente, assim como, esclareceu que os estatutos poderão 49 

ser alterados posteriormente pelos representantes do grêmio e/ou do diretório 50 

acadêmico, por meio das Assembleias Gerais, desde que não infrinjam as 51 

normas acadêmicas do CEFET-MG. O presidente solicitou que cada membro 52 

emitisse comentários ou expusesse suas dúvidas sobre o conteúdo dos 53 

estatutos. O conselheiro prof. Alisson Pinto perguntou se quando um aluno 54 

ingressa na instituição, torna-se obrigatória sua filiação no diretório acadêmico 55 

e no grêmio. O presidente respondeu que a filiação do aluno tanto no diretório 56 

acadêmico quanto no grêmio não será obrigatória. O conselheiro prof. Luciano 57 

Nascimento disse ser interessante o texto dos estatutos passarem por uma 58 

verificação ortográfica, visto que existem alguns erros de português e também 59 

questionou sobre o porquê do tempo mínimo para convocação para reuniões 60 

do grêmio ser de, no mínimo 24 horas e do diretório acadêmico ser de, no 61 

mínimo, 48 horas. Ele sugeriu que o tempo fosse o mesmo nos dois estatutos 62 

de, no mínimo, 48 horas. O presidente respondeu que cabe aos alunos 63 

apreciarem os estatutos e fazerem as alterações ou não. O conselheiro 64 

Alexandre Pereira sugeriu que se coloque como última cláusula de cada um dos 65 

estatutos a seguinte frase: “Este estatuto está de acordo com as normas 66 

acadêmicas do CEFET-MG”. O conselheiro prof. Carlos Frederico salientou que 67 

como o estatuto do grêmio e do diretório acadêmico do Campus Timóteo foi 68 

baseado no estatuto geral do CEFET-MG, então subentende-se que os mesmos 69 

não estejam infringindo as normas do CEFET-MG, então cabe a congregação 70 

apenas apreciá-los. O presidente ressaltou a importância da implantação do 71 

grêmio e do diretório acadêmico, pois assim haverá um maior envolvimento 72 

dos alunos nos assuntos concernentes a instituição. O conselheiro Fábio Júnior 73 

Miranda ressaltou que, o motivo pelo qual os alunos não se envolvam, tanto 74 

quanto deveriam, nos assuntos da instituição, seja pelo pouco tempo ocioso 75 

disponível que eles têm na instituição. O conselheiro prof. Carlos Frederico 76 

sugeriu que se fizesse uma reunião com os alunos para esclarecer sobre o 77 

papel do grêmio e do diretório acadêmico. O presidente perguntou se alguém 78 

presente mostrava-se disponível para conduzir tal reunião. Não houve 79 

manifestação neste sentido. O conselheiro prof. Luciano Nascimento sugeriu 80 

que a congregação aprecie os estatutos, uma vez que os mesmos já foram 81 

revisados e que posteriormente os alunos se reúnam e iniciem os trabalhos 82 

que forem necessários. O presidente perguntou aos conselheiros se poderia 83 

encerrar o ponto de pauta, permitindo com isso que os movimentos estudantis 84 

sejam reconhecidos, dentro do Campus Timóteo, como entidades que 85 

representam os discentes. Todos concordaram. Arguiu os membros se teriam 86 

algo mais a acrescentar nesta reunião. Neste momento, foram sugeridas as 87 

seguintes pautas para a próxima reunião ordinária: 1) O conselheiro Prof. 88 

Fernando Castro disse que a coordenação de química solicita que a direção se 89 

manifeste, por meio da congregação, a respeito do documento enviado pelo 90 

médico perito do CEFET-MG em março de 2011 e entregue neste mês a 91 

coordenação de química. 2) O prof. Ângelo Márcio Leite Denandai, que estava 92 

na plateia, solicitou a palavra. O presidente fez a consulta a todos os 93 

conselheiros e foi concedida, por unanimidade, ao prof. Ângelo, sendo sugerida 94 

inclusão na próxima pauta dos seguintes itens: a) esclarecimento a respeito 95 

das atribuições do Fórum de Coordenadores, visto que muitas questões 96 

pedagógicas impactam diretamente em questões administrativas e, como o 97 

fórum dos coordenadores não é considerada uma unidade organizacional, mas 98 



tem poderes para resolver vários assuntos; b) esclarecimento sobre qual é a 99 

postura adotada pela direção da unidade, congregação ou fórum de 100 

coordenadores a respeito do não cumprimento, por parte dos servidores, dos 101 

benefícios nos programas de pós graduação, ou seja, quando um servidor é 102 

reprovado ou desiste do programa. E por fim, dois itens sugeridos pelo 103 

conselheiro Prof. Aurélio Takao Vieira Kubo: a) inclusão da análise do plano de 104 

trabalho; b) a verificação das atribuições da congregação para que a mesma 105 

não se limite nas questões administrativas e pedagógicas. Desta forma, o 106 

presidente agradece a presença de todos e encerra a sessão.  Nada mais 107 

havendo a tratar, eu, Fabiana da Silva Pereira, lavro a presente ata que, após 108 

lida e assinada pelos membros, fica validada como documento legal. 109 
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Às oito horas e quatorze minutos do dia vinte e sete de setembro de 2012 10 

realizou-se a 4ª reunião extraordinária da Congregação de Unidade, na sala da 11 

coordenação da formação geral do CEFET-MG Campus Timóteo. O prof. 12 

Rodrigo Gaiba de Oliveira preside e abre a sessão, com a verificação do 13 

quórum regimental. Os conselheiros presentes são: Prof. Aurélio Takao Vieira 14 

Kubo, Prof. Carlos Frederico Campos de Assis, Prof. Marcelo de Sousa Balbino, 15 

Prof. Alisson Pinto Chaves, Prof. Luciano Nascimento Moreira, o Técnico 16 

Administrativo Alexandre Pereira da Silva e a representante discente suplente, 17 

Kécia Martins Bastos. Inicialmente, o presidente fez a leitura da pauta única da 18 

reunião que trata da apreciação do calendário dos cursos técnicos e graduação 19 

do Campus Timóteo. O prof. Rodrigo Gaiba fez uma breve exposição da 20 

resolução CEPE-16/12 que solicita a diretoria de cada unidade o 21 

encaminhamento do calendário de reposição, do ano letivo de 2012, ao 22 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, até o dia 28 de setembro de 2012, 23 

informando as datas de início e término do período de greve no campus. O 24 

prof. Rodrigo Gaiba distribuiu a todos os conselheiros a proposta do calendário 25 

2012 de reposição das modalidades concomitância externa e subsequente e 26 

integrada e o prof. Marcelo Balbino distribuiu a todos os presentes o calendário 27 

2012 de reposição da graduação. As propostas de calendários de reposição das 28 

modalidades concomitância externa e subsequente, integrada e graduação 29 

foram colocadas em votação, após minuciosa conferência, sendo as mesmas 30 

aprovadas por unanimidade. Desta forma, o presidente agradece a presença 31 

de todos e encerra a sessão.  Nada mais havendo a tratar, eu, Fabiana da Silva 32 

Pereira, lavro a presente ata que, após lida e assinada pelos membros, fica 33 

validada como documento legal. 34 
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Às quatorze horas do dia quinze de fevereiro de 2012 realizou-se a 9ª reunião 10 

ordinária da Congregação de Unidade, no auditório do CEFET-MG Campus 11 

Timóteo. O prof. Rodrigo Gaiba de Oliveira preside e abre a sessão, com a 12 

verificação do quórum regimental. Os conselheiros presentes são: Prof. Aurélio 13 

Takao Vieira Kubo, Prof. Marcelo de Sousa Balbino, Prof. Felipe Ventura 14 

Oliveira, Prof. Alisson Pinto Chaves, Prof. Fernando Castro de Oliveira, Prof. 15 

Luciano Nascimento Moreira, os Técnicos Administrativos Adriano Geraldo da 16 

Silva e Alexandre Pereira da Silva. Inicialmente, o presidente fez a leitura da 17 

pauta da reunião e perguntou aos conselheiros se estes desejariam incluir 18 

algum item de pauta. O conselheiro Prof. Aurélio Takao Vieira Kubo sugeriu a 19 

inclusão do item de pauta referente às informações repassadas no I Workshop 20 

de capacitação dos usuários dos serviços de transporte, realizado pela 21 

Prefeitura do CEFET-MG (Campus I), em 12 de dezembro de 2011, com a 22 

participação da servidora técnica administrativa Fabiana da Silva Pereira. Após 23 

esta solicitação, o presidente colocou em votação a inclusão deste item de 24 

pauta, sendo obtidos oito votos favoráveis. O presidente colocou em votação a 25 

pauta da reunião com a inclusão do novo item, sendo a mesma aprovada por 26 

sete votos favoráveis e uma abstenção do conselheiro Alexandre Pereira da 27 

Silva. Em seguida, passou-se para o 1º item de pauta, que trata da aprovação 28 

da ata da 8ª reunião ordinária. O conselheiro Aurélio Takao Vieira Kubo fez a 29 

leitura da referida ata. O presidente salientou que a solicitação feita pelo 30 

conselheiro Prof. Aurélio Takao Vieira Kubo na 8ª reunião ordinária, em incluir 31 

nesta reunião ordinária, que é a primeira de 2012, informações sobre o 32 

andamento das obras do Campus Novo não será atendida, uma vez que tais 33 

informações foram repassadas durante a Jornada Pedagógica 2012, ocorrida 34 

nos dias 02 e 03 de fevereiro e, também, na reunião com os servidores 35 

técnico-administrativos realizada pela Diretora Adjunta, Fabiana da Silva 36 

Pereira, em 14 de fevereiro de 2012. Logo após a leitura da ata da 8ª reunião 37 

ordinária, o presidente perguntou aos conselheiros se estes estavam de acordo 38 

com a referida ata e se desejariam acrescentar ou retirar algum item. Não 39 

houve manifestação neste sentido, então a ata da 8ª reunião ordinária foi 40 

aprovada por 6 votos favoráveis e 2 abstenções dos conselheiros Alexandre 41 

Pereira da Silva e Adriano Geraldo da Silva. Importante ressaltar que o Prof. 42 

Alisson Pinto Chaves não estava presente neste momento. Em seguida, o 43 

presidente passou para o 2º item de pauta que se refere às informações 44 

repassadas no I Workshop de capacitação dos usuários dos serviços de 45 

transporte. O presidente passou a palavra para a servidora Fabiana da Silva 46 

pereira para que a mesma repassasse as informações obtidas neste Workshop, 47 



sendo esclarecidos a todos os conselheiros que a partir do ano de 2012, não 48 

mais utilizará o sistema de transporte anteriormente hospedado no sítio do 49 

CEFET-MG. A partir do ano de 2012, as reservas de veículos (ônibus, micro-50 

ônibus e vans) para viagens serão solicitadas por meio de dois formulários 51 

denominados F1 e F2. No primeiro formulário (F1) são solicitadas as seguintes 52 

informações: dados do solicitante da viagem, data da viagem, motivo da 53 

viagem, local de destino da viagem, dentre outras informações. No segundo 54 

formulário (F2) as informações solicitadas são: nome da empresa/evento a ser 55 

visitado, data da visita, turma/período, total de passageiros, dados dos 56 

passageiros com número de identidade, dentre outras informações. A servidora 57 

Fabiana da Silva Pereira informou que neste referido Workshop, foi solicitado 58 

que todas as unidades do CEFET-MG enviassem informações em duas datas 59 

distintas, foram elas: até 31 de dezembro/2012 cada coordenação deveria ter 60 

enviado a data dos principais eventos/congressos que desejariam participar e, 61 

se possível, uma média de participantes para verificarmos qual veículo será 62 

necessário (micro-ônibus ou ônibus). Até 29 de fevereiro cada coordenação 63 

deveria ter enviado um calendário prévio de todas as visitas técnicas que 64 

aconteceriam durante o ano de 2012. No entanto, a servidora ressaltou que, 65 

apesar de ter enviado o email a todas as coordenações sobre esta solicitação, 66 

somente a coordenação de metalurgia encaminhou informações referente a 67 

primeira data. O conselheiro Prof. Luciano Nascimento Moreira ressaltou a 68 

dificuldade em se fazer este tipo de planejamento uma vez que não há como 69 

prever a data em que ocorrerá uma visita técnica, pois segundo ele, não é 70 

possível fazer com muita antecedência as reservas de datas nas empresas da 71 

região para as visitas técnicas. Após alguns comentários a respeito do tema 72 

central, chegou-se a conclusão que será inviável a realização das visitas 73 

técnicas, frente a enorme dificuldade de agendamento do transporte no CEFET-74 

MG, a impossibilidade de locação de transporte na região e, também, devido a 75 

grande demanda que todas as onze unidades geram para o Setor de 76 

Transportes. Devido a isso, ficou definido que serão propostas soluções 77 

internas para as viagens de curta distância (a própria empresa se 78 

responsabilizaria pelo transporte e outras). O presidente perguntou aos 79 

conselheiros se estes teriam algo a acrescentar nesta reunião. Não houve 80 

manifestação neste sentido. Desta forma, o presidente agradece a presença de 81 

todos e encerra a sessão.  Nada mais havendo a tratar, eu, Fabiana da Silva 82 

Pereira, lavro a presente ata que, após lida e assinada pelos membros, fica 83 

validada como documento legal. 84 
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Às quatorze horas do dia quatorze de março de 2012 realizou-se a 10ª reunião 10 

ordinária da Congregação de Unidade, no auditório do CEFET-MG Campus 11 

Timóteo. O prof. Rodrigo Gaiba de Oliveira preside e abre a sessão, com a 12 

verificação do quórum regimental. Os conselheiros presentes são: Prof. Aurélio 13 

Takao Vieira Kubo, Prof. Carlos Frederico Campos de Assis, Prof. Marcelo de 14 

Sousa Balbino, Prof. Alisson Pinto Chaves, Prof. Fernando Castro de Oliveira, 15 

Prof. Luciano Nascimento Moreira, o Técnico Administrativo Adriano Geraldo da 16 

Silva e o representante titular discente Alain André Tomaz Amaral. 17 

Inicialmente, o presidente fez a leitura da pauta da reunião e perguntou aos 18 

conselheiros se estes desejariam incluir algum item de pauta. Não houve 19 

manifestação neste sentido, então a pauta foi colocada em votação, sendo 20 

aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se para o 1º item de pauta 21 

que trata da aprovação da ata da 9ª reunião ordinária, que foi enviada 22 

previamente a todos os conselheiros para conhecimento. O presidente 23 

perguntou aos conselheiros se estes estavam de acordo com a referida ata e 24 

se desejariam acrescentar ou retirar algum item. Não houve manifestação 25 

neste sentido, então a ata da 9ª reunião ordinária foi colocada em votação, 26 

sendo a mesma aprovada por 7 votos favoráveis e 2 abstenções, dos 27 

conselheiros Prof. Carlos Frederico Campos de Assis e Alain André Tomaz 28 

Amaral. Em seguida, o presidente passou para o 2º item de pauta que trata da 29 

recomposição da congregação, através de nova eleição do representante 30 

discente titular e suplente. O presidente ressaltou que a recondução do 31 

mandato do representante titular discente dependeria do interesse do mesmo, 32 

em comum acordo com seus pares, em aceitar ou não sua permanência na 33 

condição de membro da congregação. O presidente afirmou que, 34 

anteriormente o conselheiro Alain André Tomaz Amaral já havia manifestado 35 

interesse em ser não ser reconduzido, devido à dificuldade em comparecer as 36 

reuniões da congregação, em consequência de estar sobrecarregado com as 37 

suas atividades acadêmicas do curso de graduação. O conselheiro Prof. Aurélio 38 

Takao Vieira Kubo sugeriu que fosse estipulada uma data para eleição dos 39 

representantes dos discentes. O conselheiro Prof. Carlos Frederico Campos de 40 

Assis sugeriu contactar imediatamente a Comissão Eleitoral Local, assim como, 41 

que os trabalhos tivessem a colaboração do conselheiro titular discente Alain 42 

André Tomaz Amaral. O presidente afirmou que fará contato com a Comissão 43 

Eleitoral Local, para que os trabalhos referentes à eleição dos representantes 44 

dos discentes fossem iniciados no dia dezenove de março de 2012, com a 45 

publicação do Edital. O presidente perguntou aos conselheiros se estes teriam 46 

algo a acrescentar nesta reunião. Não houve manifestação neste sentido. 47 



Desta forma, o presidente agradece a presença de todos e encerra a sessão.  48 

Nada mais havendo a tratar, eu, Fabiana da Silva Pereira, lavro a presente ata 49 

que, após lida e assinada pelos membros, fica validada como documento legal. 50 

 51 
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Às quatorze horas do dia dezoito de abril de 2012 realizou-se a 11ª reunião 10 

ordinária da Congregação de Unidade, no auditório do CEFET-MG Campus 11 

Timóteo. O prof. Rodrigo Gaiba de Oliveira preside e abre a sessão, com a 12 

verificação do quórum regimental. Os conselheiros presentes são: Prof. João 13 

Batista Queiroz Zuliani, Prof. Carlos Frederico Campos de Assis, Prof. Marcelo 14 

de Sousa Balbino, Prof. Alisson Pinto Chaves, Prof. Fernando Castro de 15 

Oliveira, os Técnicos Administrativos Adriano Geraldo da Silva e Alexandre 16 

Pereira da Silva e o representante titular discente Alain André Tomaz Amaral. 17 

Inicialmente, o presidente fez a leitura da pauta da reunião e perguntou aos 18 

conselheiros se estes desejariam incluir algum item de pauta. Não houve 19 

manifestação neste sentido, então a pauta foi colocada em votação, sendo 20 

aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se para o 1º item de pauta 21 

que trata da aprovação da ata da 10ª reunião ordinária, que foi enviada 22 

previamente a todos os conselheiros para conhecimento. O presidente 23 

perguntou aos conselheiros se estes estavam de acordo com a referida ata e 24 

se desejariam acrescentar ou retirar algum item. Não houve manifestação 25 

neste sentido, então a ata da 10ª reunião ordinária foi colocada em votação, 26 

sendo a mesma aprovada por 8 (oito) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção do 27 

conselheiro Alexandre Pereira da Silva. Em seguida, o presidente passou para 28 

o 2º item de pauta que trata da apresentação do novo projeto de extensão do 29 

Campus Timóteo – Horta Medicinal, coordenado pelo professor Felipe Almeida 30 

Vieira. O presidente fez a leitura do memorando CFC-001/2012, em que o 31 

coordenador da formação geral, Prof. Felipe Almeida Vieira, informa a 32 

aprovação, por meio de votação do colegiado da formação geral, da 33 

implementação do projeto de extensão “Horta Medicinal”, na 62ª reunião 34 

realizada com os professores da formação geral. O presidente ressaltou que a 35 

horta será implantada no campus novo. O conselheiro Prof. João Batista 36 

ressaltou a importância da implantação deste projeto como forma de proposta 37 

de educação ambiental para os alunos do Campus Timóteo. O conselheiro Prof. 38 

Alisson Chaves indagou sobre qual o destino que será dado ao que for 39 

produzido nesta horta medicinal. O conselheiro Prof. João Batista respondeu 40 

que o que for produzido na horta poderá ser doado para a comunidade, além 41 

de ser utilizado também pelos alunos. O conselheiro Prof. Carlos Frederico 42 

salientou que é importante observar o custo financeiro que será necessário 43 

para manter este projeto. O presidente respondeu que sim e ressaltou que os 44 

benefícios gerados pelo Projeto de Extensão Horta Medicinal, frente à 45 

comunidade de Timóteo, são significativamente maiores que os custos, 46 

demonstrando a viabilidade do projeto. O conselheiro João Batista ressaltou a 47 



importância da implantação deste projeto, uma vez que a área onde será 48 

cultivada a horta medicinal está sem utilização, permitindo com isso que a área 49 

seja melhor aproveitada. O conselheiro Prof. Alisson Chaves perguntou por 50 

qual motivo a horta medicinal será implantada no Campus Novo e não no 51 

Campus Vale Verde, onde encontram-se os alunos que estarão envolvidos 52 

diretamente neste projeto. O Prof. João Batista disse que muitos alunos 53 

possuem horários vagos no período da tarde, o que possibilita a ida deles ao 54 

Campus Novo. Ele acrescentou que este projeto pode também ser utilizado 55 

como uma atividade dos sábados letivos. O Prof. Fernando Castro ressaltou 56 

que, por não ter tido acesso ao projeto da Hora Medicinal na íntegra, deve ser 57 

explicitado para a comunidade os procedimentos corretos de extração dos 58 

princípios ativos das plantas medicinais. O conselheiro Adriano Geraldo 59 

ressaltou que as questões técnicas deverão posteriormente ser analisadas pelo 60 

autor do projeto, Prof. Felipe Almeida Vieira, e que a responsabilidade da 61 

congregação se restringe em aprovar ou reprovar o projeto. O conselheiro 62 

Prof. João Batista acrescentou que o dever da congregação é avaliar se o 63 

responsável pelo projeto é capaz ou não de conduzir o projeto, assim como, se 64 

o projeto será relevante ou não para a instituição. O presidente perguntou se 65 

há necessidade de levar o projeto para o conhecimento e aprovação de cada 66 

coordenação e aos técnicos administrativos. O conselheiro Alexandre Pereira 67 

da Silva afirmou que se trata de um projeto que trará benefícios a instituição e 68 

não vê necessidade de levar o projeto para o conhecimento e aprovação de 69 

cada coordenação e aos técnicos administrativos. O conselheiro Prof. Carlos 70 

Frederico ressaltou que quanto maior o número de projetos de extensão 71 

desenvolvidos pela instituição, maior também será o relacionamento entre a 72 

comunidade e o Campus Timóteo. Encerradas as discussões, o presidente 73 

passou para a fase de votação, colocando em votação o projeto, sendo o 74 

mesmo aprovado por unanimidade, porém com duas resalvas: o projeto 75 

deverá atender às normas de segurança e demonstrar as 76 

indicações/contraindicações das plantas cultivadas nesta horta, para que as 77 

pessoas que usufruirão das mesmas não a utilizem de forma incorreta. Em 78 

seguida, o presidente passou para o 3º item de pauta que consiste na 79 

aprovação do estatuto do diretório acadêmico. O Prof. João Batista, que nesta 80 

reunião está representando o conselheiro Prof. Aurélio Takao Vieira Kubo, disse 81 

que na concepção do Prof. Aurélio Takao a congregação não é responsável por 82 

aprovar o estatuto do diretório acadêmico, mas apenas apreciá-lo. O 83 

conselheiro Alain André Tomaz Amaral afirmou que não somente no estatuto 84 

do CEFET-MG, mas também em lei está descrito que compete à congregação 85 

apenas apreciar o estatuto do diretório acadêmico e não aprová-lo. O 86 

conselheiro Adriano Geraldo da Silva ressaltou a importância de se verificar as 87 

cláusulas contidas no estatuto do diretório acadêmico, uma vez que estas não 88 

podem infringir as normas contidas no estatuto do CEFET-MG e também não 89 

contenham cláusulas que extrapolam as normas praticadas dentro da 90 

instituição. O Prof. João Batista sugeriu que fosse agendada uma reunião 91 

extraordinária para apreciação do estatuto do diretório acadêmico, com 92 

objetivo de reconhecer, ou não, o Diretório Acadêmico como entidade de 93 

representação dos alunos do Curso de Engenharia de Computação. Desta 94 

forma, o presidente agendou para o próximo dia 02 de maio, quarta-feira, uma 95 

reunião extraordinária para tratar deste assunto. Passou-se para o último item 96 

de pauta, que trata da posse dos novos representantes discentes eleitos, para 97 

mandato de 1 (um) ano, sendo o representante presente, discente Kécia 98 



Bastos, apresentada aos demais conselheiros da congregação. Neste 99 

momento, o presidente informou que os novos membros serão empossados, 100 

na sala da Diretoria do Campus Timóteo, assim como, o presidente agradeceu 101 

a contribuição do discente Alain André, durante o tempo que participou da 102 

Congregação. O presidente perguntou aos conselheiros se estes teriam algo a 103 

acrescentar nesta reunião. Não houve manifestação neste sentido. Desta 104 

forma, o presidente agradece a presença de todos e encerra a sessão. Nada 105 

mais havendo a tratar, eu, Fabiana da Silva Pereira, lavro a presente ata que, 106 

após lida e assinada pelos membros, fica validada como documento legal. 107 
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Às quatorze horas do dia dezesseis de maio de 2012 realizou-se a 12ª reunião 10 

ordinária da Congregação de Unidade, no auditório do CEFET-MG Campus 11 

Timóteo. O prof. Rodrigo Gaiba de Oliveira preside e abre a sessão, com a 12 

verificação do quórum regimental. Os conselheiros presentes são: prof. Aurélio 13 

Takao Vieira Kubo, prof. Carlos Frederico Campos de Assis, prof. Marcelo de 14 

Sousa Balbino, prof. Alisson Pinto Chaves, prof. Fernando Castro de Oliveira, 15 

prof. Luciano Nascimento Moreira e o representante titular discente Fábio 16 

Junior Miranda. Inicialmente, o presidente fez a leitura da pauta da reunião e 17 

perguntou aos conselheiros se estes desejariam incluir algum item de pauta. 18 

Não houve manifestação neste sentido, então a pauta foi colocada em votação, 19 

sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se para o primeiro item 20 

de pauta, que trata da aprovação da ata da 11ª reunião ordinária, que foi 21 

enviada previamente a todos os conselheiros para conhecimento. O presidente 22 

perguntou aos conselheiros se estes estavam de acordo com a referida ata e 23 

se desejariam acrescentar ou retirar algum item. Não houve manifestação 24 

neste sentido, então a ata da 11ª reunião ordinária foi colocada em votação, 25 

sendo a mesma aprovada por 6 (seis) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções, 26 

dos conselheiros prof. Aurélio Takao e prof. Luciano Nascimento. Em seguida, 27 

o presidente passou para o segundo item de pauta, que trata da aprovação da 28 

ata da 3ª reunião extraordinária, também enviada previamente a todos os 29 

conselheiros para leitura prévia. O presidente perguntou aos conselheiros se 30 

estes estavam de acordo com a referida ata e se desejariam acrescentar ou 31 

retirar algum item. Não houve manifestação neste sentido, então a ata da 3ª 32 

reunião extraordinária foi colocada em votação, sendo a mesma aprovada por 33 

unanimidade. Em seguida, o presidente passou para o terceiro item de pauta, 34 

que diz respeito à manifestação da direção sobre o relatório enviado pelo 35 

médico do CEFET-MG. O presidente, na condição de Diretor de Campus, fez 36 

uma breve exposição dos fatos a respeito da visita do médico do CEFET-MG 37 

nas dependências dos laboratórios de metalurgia, química, edificações e 38 

informática do Campus Timóteo, em março de 2011. O presidente afirmou que 39 

todos os pontos apontados como críticos nos laboratórios estão sendo 40 

solucionados, inclusive, quando o relatório chegou à unidade, 30 (trinta) dias 41 

após a visita, grande parte das demandas já tinham ou estavam em vias de 42 

solução. O presidente acrescentou que não houve omissão das informações, no 43 

que diz respeito a este relatório, uma vez que o mesmo foi enviado para 44 

Diretoria de Planejamento e Gestão do CEFET-MG, com cópia para o “Diretor 45 

Geral do CEFET-MG - Campus Timóteo”, que na realidade, deveria ter sido 46 

enviado ao antigo Diretor-Geral, prof. Flávio Antônio do Santos, e que é 47 



impossível divulgar todas as informações que chegam à direção. O conselheiro 48 

prof. Fernando Castro afirmou que a coordenação de química têm comunicado, 49 

desde gestões anteriores, vários problemas de infraestrutura nos laboratórios 50 

de química e que a coordenação de química se sentiu prejudicada com a não 51 

divulgação desde relatório, pois os problemas relatados neste relatório vão de 52 

encontro com os problemas já anteriormente relatados pela coordenação de 53 

química. O conselheiro prof. Fernando Castro perguntou ao presidente se as 54 

intervenções que estão sendo feitas nos laboratórios de química são 55 

decorrentes dos problemas apontados neste relatório ou das denúncias no 56 

MPF. O presidente respondeu que várias obras estão sendo realizadas nas 57 

diversas coordenações do Campus Timóteo, entretanto, somente a 58 

Coordenação de Química entrou com processo, evidenciando que a 59 

Coordenação de Edificações, Informática, Metalurgia e Engenharia de 60 

Computação estão sendo atendidas em suas solicitações, independente da 61 

tramitação dos processos no MPF. O presidente ressaltou também que o 62 

relatório do médico do CEFET-MG foi entregue em maio/2011 e que em 63 

abril/2011 já tinham sido abertos vários processos de reforma das calhas e 64 

demais problemas de infraestrutura, apontados pela coordenação de química, 65 

tomando sempre como base, para solução dos problemas, os memorandos 66 

internos, entregues por esta coordenação à direção, da mesma forma como é 67 

feito para as demais coordenações. O conselheiro prof. Aurélio Takao sugeriu 68 

que a direção envie um memorando a coordenação de química solicitando 69 

informações sobre questões de segurança dos laboratórios de química, 70 

inclusive quanto ao armazenamento/estocagem de produtos químicos. O 71 

presidente respondeu que fará este memorando solicitando tais informações. O 72 

conselheiro prof. Carlos Frederico perguntou se existe nesta gestão um 73 

relatório de todos os trabalhos que foram realizados pela mesma e trabalhos 74 

que estão para serem realizados. O presidente ressaltou que na jornada 75 

pedagógica foram expostos todos os trabalhos já realizados em 2011 e a 76 

serem realizados pela atual gestão em 2012. O presidente afirmou que este 77 

relatório, com detalhes, será feito e será apresentado oportunamente para a 78 

congregação. Em seguida, passou-se para o quarto item de pauta, que trata 79 

do esclarecimento a respeito das atribuições do fórum de coordenadores. O 80 

presidente disse que o fórum dos coordenadores é um órgão consultivo da 81 

direção, necessário para manter a gestão colegiada e que nele há participação 82 

de todos os coordenadores de curso, da coordenação pedagógica e dos dois 83 

assessores da direção. Adicionalmente, o presidente afirmou que o fórum dos 84 

coordenadores tem o objetivo de estabelecer os afazeres dos coordenadores, 85 

não tendo como objetivo o estabelecimento de resoluções, memorandos ou 86 

ofícios. Adicionalmente, foi informado que a pauta é composta de itens 87 

voltados para o ensino, sendo citados vários exemplos. O presidente 88 

aproveitou o momento para esclarecer o oitavo item de pauta, que diz respeito 89 

às atribuições da congregação. O presidente ressaltou que, diferentemente do 90 

fórum dos coordenadores, a congregação trata de assuntos mais amplos, que 91 

abrangem todos os âmbitos da unidade, tais como: discente, técnico-92 

administrativos e docentes, tanto em aspectos administrativos quanto 93 

pedagógicos/ensino. A congregação é um órgão deliberativo, sendo seus 94 

representantes eleitos em cada categoria e é regida pela resolução CD 136/08. 95 

O presidente ressaltou que os assuntos tratados no fórum dos coordenadores 96 

são levados pela direção e que se referem às decisões que a direção deveria 97 

tomar, porém, no modelo de gestão adotado (gestão colegiada), essas 98 



decisões são embasadas nas consultas ao Fórum de Coordenadores, tais como: 99 

dia e horário da reunião de pais, os trabalhos que deverão ser realizados nos 100 

sábados letivos, qual área (técnica ou formação geral) será responsável pelas 101 

atividades dos sábados letivos, ou seja, todos os assuntos inerentes à área do 102 

ensino. O conselheiro Fábio Junior perguntou se é possível oficializar a 103 

existência do fórum dos coordenadores na instituição. O conselheiro prof. 104 

Luciano Nascimento perguntou qual seria o propósito de torná-lo oficial, uma 105 

vez que quem participa são todos os coordenadores, assim como, o prof. 106 

Aurélio Takao acrescentou que os coordenadores que participam do fórum já 107 

são eleitos dentro da própria coordenação, por seus pares. Não houve 108 

argumentos contra, sendo a questão das atividades do Fórum de 109 

Coordenadores encerrada. O conselheiro prof. Marcelo Balbino sugeriu que 110 

todas as normas que forem elaboradas no Fórum dos Coordenadores sejam 111 

levadas a congregação, para posterior deliberação. Posteriormente, passou-se 112 

para o quinto item de pauta, que diz respeito à posição da direção quanto à 113 

situação de servidores que estão em qualificação e que, porventura, não 114 

concluem o programa. O presidente afirmou, novamente como Diretor de 115 

Campus, que o servidor que estiver integralmente ou parcialmente afastado de 116 

suas atividades para qualificação (mestrado ou doutorado) deverá retornar 117 

imediatamente as suas atividades e assumir, integralmente, suas funções em 118 

sala de aula, atividades administrativas, pesquisa e extensão, se for o caso, 119 

assim que terminar o período de afastamento, independente do resultado. O 120 

presidente ressaltou que se o servidor que não cumprir o programa de 121 

qualificação, ou seja, não obtiver o título, e tentar pleitear outro auxílio para 122 

outro programa de qualificação, poderá não ser aprovado pela CPPD (Comissão 123 

Permanente do Pessoal Docente). O presidente deixou claro que este assunto 124 

de devolução de dinheiro e/ou suspensão de bolsa não são assuntos que serão 125 

resolvidos pela Direção do Campus, mas sim pelo Diretor-Geral em BH (com 126 

suporte da DPPG), que é quem aprova a inscrição nos programas de 127 

qualificação. Em seguida, passou-se para o sexto item de pauta, que trata da 128 

mudança dos cursos noturnos para o Campus Novo. O presidente afirmou que 129 

existem vários pontos de vistas a respeito deste assunto: da direção, dos 130 

professores, dos alunos e da prefeitura do Campus. O presidente ressaltou 131 

que, do ponto de vista da direção, é impossível a mudança dos laboratórios 132 

para o Campus Novo, então a sugestão é que os alunos tenham, no máximo, 133 

três dias de aula no Campus Novo e dois dias de aula no Campus Vale Verde. 134 

O conselheiro prof. Luciano Nascimento disse ser importante haver uma 135 

ocupação no Campus Novo no período noturno, uma vez que área foi doada ao 136 

CEFET-MG e, praticamente, não está sendo movimentada neste turno pela 137 

instituição, sendo importante a comunidade perceber que a área está sendo 138 

utilizada. O presidente sugeriu que este assunto seja levado para discussão em 139 

cada coordenação e entre os técnicos administrativos. O conselheiro prof. 140 

Aurélio Takao sugeriu que também seja colhida à opinião dos discentes a 141 

respeito deste assunto. Por fim, passou-se para o último item de pauta que 142 

trata da inclusão do plano de trabalho para análise da congregação. O 143 

conselheiro prof. Aurélio Takao sugeriu que a direção documentasse todas as 144 

ações que foram tomadas durante o período de sua gestão, para ser apreciado 145 

pela congregação, pois assim a congregação cumprirá o disposto no inciso I do 146 

artigo 2º da CD-136/08. O presidente afirmou que fará a listagem de todas as 147 

ações executadas durante sua gestão e posteriormente apresentará na 148 

congregação. O presidente perguntou aos conselheiros se estes teriam algo a 149 



acrescentar nesta reunião. Não houve manifestação neste sentido. Desta 150 

forma, o presidente agradece a presença de todos e encerra a sessão. Nada 151 

mais havendo a tratar, eu, Fabiana da Silva Pereira, lavro a presente ata que, 152 

após lida e assinada pelos membros, fica validada como documento legal. 153 
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Às quatorze horas do dia treze de junho de 2012 realizou-se a 13ª reunião 10 

ordinária da Congregação de Unidade, na sala dos professores do CEFET-MG 11 

Campus Timóteo. O prof. Rodrigo Gaiba de Oliveira preside e abre a sessão 12 

com a verificação do quórum regimental. Os conselheiros presentes são: prof. 13 

Aurélio Takao Vieira Kubo, prof. Carlos Frederico Campos de Assis, prof. 14 

Alisson Pinto Chaves, prof. Fernando Castro de Oliveira, prof. Luciano 15 

Nascimento Moreira, os técnicos administrativos Adriano Geraldo da Silva e 16 

Alexandre Pereira da Silva e o representante titular discente Fábio Junio 17 

Miranda. Inicialmente, o presidente fez a leitura da pauta da reunião e 18 

perguntou aos conselheiros se estes desejariam incluir algum item de pauta. 19 

Não houve manifestação neste sentido, então a pauta foi colocada em votação, 20 

sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se para o primeiro item 21 

de pauta, que trata da aprovação da ata da 12ª reunião ordinária, que foi 22 

enviada previamente a todos os conselheiros para conhecimento. O presidente 23 

perguntou aos conselheiros se estes estavam de acordo com a referida ata e 24 

se desejariam acrescentar ou retirar algum item. O conselheiro prof. Fernando 25 

Castro sugeriu que fosse retirada a expressão “categoricamente e com 26 

tranquilidade” escrita na linha 57 e o conselheiro prof. Carlos Frederico 27 

solicitou que fosse incluído o laboratório de metalurgia na linha 37, passando a 28 

frase a figurar da seguinte maneira: “[...] nas dependências dos laboratórios 29 

de metalurgia, química, edificações e informática do Campus Timóteo, em 30 

março de 2011. [...]”. O presidente perguntou novamente se mais algum 31 

conselheiro desejaria acrescentar ou retirar algum item na ata da 12ª reunião 32 

ordinária, não houve manifestação neste sentido, então, após a aceitação das 33 

alterações sugeridas anteriormente pelos conselheiros prof. Fernando Castro e 34 

prof. Carlos Frederico, a ata foi aprovada por 7 (sete) votos e 2 (duas) 35 

abstenções dos conselheiros Adriano Geraldo da Silva e Alexandre Pereira da 36 

Silva. Em seguida, passou-se para o 2º item de pauta que diz respeito ao 37 

envio de memorando pela direção do Campus Timóteo à coordenação de 38 

química solicitando informações a respeito da segurança de todos os 39 

laboratórios de química, principalmente quanto a questões de 40 

armazenamento/estocagem de produtos químicos. O presidente disse que, em 41 

virtude da greve, não tem encontrado com o coordenador do curso de química, 42 

prof. Fabio Luis e, por isso, entregou o MEMO DIR-102/2012 ao representante 43 

do curso técnico em química na congregação, prof. Fernando Castro, para que 44 

o mesmo seja encaminhado ao referido coordenador. Posteriormente, passou-45 

se para o 3º item de pauta que trata da apresentação da planilha estimativa 46 

de gastos para o ano de 2013. O presidente esclareceu que esta planilha 47 



refere-se a uma estimativa de despesas do Campus Timóteo para o ano de 48 

2013 e que foi preenchida pela direção com base nas despesas ocorridas em 49 

2011 e 1º trimestre de 2012, sendo estas informações consultadas no sistema 50 

SINAPSE. O presidente salientou que a planilha de estimativas de despesas 51 

para proposta orçamentária foi levada para apreciação da congregação e não 52 

para aprovação da mesma, uma vez que esta planilha servirá apenas para 53 

orientação da Diretoria de Planejamento e Gestão (Campus I). Foi ressaltado 54 

neste momento que a versão final da planilha, como os dados do orçamento de 55 

2013 será apresentada para aprovação, provavelmente em setembro deste 56 

ano, como aconteceu em 2011. O conselheiro prof. Fernando Castro perguntou 57 

se os valores informados nesta planilha serão aprovados por BH ou poderá 58 

haver alterações. O presidente respondeu que nos anos anteriores as planilhas 59 

enviadas pela coordenação geral de planejamento e execução orçamentária 60 

(CGPEO) vinham sob o título “Descentralização orçamentária” e, neste ano, a 61 

planilha, que chegou com muita antecedência, tem como título “Estimativos 62 

das despesas para proposta orçamentária”, ou seja, nos anos anteriores, os 63 

valores vinham expressos/impostos por Belo Horizonte e, neste ano, a planilha 64 

foi enviada para todas as unidades preencherem conforme necessidades e 65 

demandas locais. O conselheiro prof. Carlos Frederico questionou por que 66 

existe diferença de valores nos orçamentos entre as unidades. O presidente 67 

esclareceu que isto ocorre devido a vários fatores que se deve levar em 68 

consideração no momento do rateio do orçamento, como por exemplo, o 69 

número de alunos por unidade. O conselheiro prof. Luciano Nascimento sugeriu 70 

que se fizesse um comparativo de gastos dos anos anteriores, ou seja, quais 71 

foram as despesas ocorridas nos anos de 2011 e 2012 e como a direção está 72 

fazendo esta projeção para o ano de 2013, pois assim a visualização da 73 

estimativa de despesas para o ano de 2013 seria mais facilmente 74 

compreendida pela congregação. O presidente solicitou a todos os conselheiros 75 

presentes que trouxessem uma contribuição/sugestão no que tange aos 76 

valores informados em cada conta da planilha apresentada de estimativa de 77 

gastos para o ano de 2013 para ser discutida na reunião da congregação até o 78 

mês de setembro/2012, pois este é o provável mês que o Campus Timóteo 79 

receberá a planilha previamente aprovada pela diretoria do CEFET-MG. Em 80 

seguida, o presidente passou para o 4º e último item de pauta que diz respeito 81 

à divulgação da situação das demandas do Campus Timóteo. O presidente 82 

ressaltou que está sendo elaborado um relatório com a listagem de todos os 83 

trabalhos realizados e a serem realizados pela atual gestão. Adicionalmente, o 84 

presidente afirmou que todas estas informações serão publicadas no site do 85 

Campus Timóteo para ampla divulgação, em uma guia específica na área da 86 

“Diretoria”. Encerradas as discussões, o presidente perguntou aos conselheiros 87 

se estes teriam algo a acrescentar nesta reunião. Não houve manifestação 88 

neste sentido. Desta forma, o presidente agradece a presença de todos e 89 

encerra a sessão. Nada mais havendo a tratar, eu, Fabiana da Silva Pereira, 90 

lavro a presente ata que, após lida e assinada pelos membros, fica validada 91 

como documento legal. 92 

 93 
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Às quatorze horas do dia onze de julho de 2012 realizou-se a 14ª reunião 11 

ordinária da Congregação de Unidade na sala dos professores do CEFET-MG 12 

Campus Timóteo. O prof. Rodrigo Gaiba de Oliveira preside e abre a sessão, 13 

com a verificação do quórum regimental. Os conselheiros presentes são: prof. 14 

Aurélio Takao Vieira Kubo, prof. Felipe Ventura Oliveira, prof. Alisson Pinto 15 

Chaves, prof. Fernando Castro de Oliveira, prof. Marcelo de Sousa Balbino, 16 

prof. Luciano Nascimento Moreira, Téc. Adm. Adriano Geraldo da Silva e o 17 

representante titular discente Fábio Junio Miranda. Inicialmente, o presidente 18 

fez a leitura da pauta da reunião e perguntou aos conselheiros se desejariam 19 

incluir ou retirar algum item. O prof. Aurélio sugeriu a inclusão do item política 20 

para gestão das vagas. O prof. Felipe Ventura solicitou a inclusão do item 21 

esclarecimento sobre manutenção das aulas com calendário suspenso. O Téc. 22 

Adm. Adriano sugeriu discutir sobre suspensão das reuniões da congregação 23 

durante a greve. A pauta da reunião, incluindo estes três itens, foi colocada em 24 

votação e foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se para o 1º 25 

item de pauta que trata da aprovação da ata 13ª reunião ordinária, que foi 26 

enviada previamente a todos os conselheiros para conhecimento. O presidente 27 

perguntou aos conselheiros se estavam de acordo com a referida ata. 28 

Nenhuma alteração foi sugerida e a ata da 13ª reunião ordinária foi colocada 29 

em votação e aprovada por sete votos favoráveis e duas abstenções, dos 30 

conselheiros prof. Felipe Ventura e prof. Marcelo de Sousa Balbino. Em 31 

seguida, passou-se para o 2º item de pauta que trata da apreciação das 32 

normas de uso de laboratório da Coordenação de Informática. O prof. Rodrigo 33 

Gaiba sugeriu que o texto, contendo as normas, fosse lido durante a reunião 34 

para que todos pudessem apreciá-lo, uma vez que houve mudanças na versão 35 

inicialmente enviada.  O prof. Luciano Nascimento sugeriu que se faça uma 36 

revisão das normas, pois foram identificados alguns termos incomuns neste 37 

tipo de documento. O Téc. Adm. Adriano sugeriu que cada coordenação siga o 38 

mesmo exemplo e construa as normas específicas dos laboratórios do curso. O 39 

prof. Rodrigo Gaiba fez uma leitura da parte do documento, referente às 40 

normas propriamente ditas para apreciação dos membros. Os membros 41 

identificaram que há na norma alguns itens referentes à condução das aulas de 42 

laboratório, por parte do professor, e que no documento deveria ficar apenas 43 

pontos relacionados à segurança e conservação dos equipamentos do 44 

laboratório, uma vez que as aulas, especificamente, são de responsabilidade 45 

de cada docente. Diante disso, os membros concluíram que as normas 46 

necessitam de uma revisão, sendo definido que o prof. Elder realizará a 47 



revisão, para que sejam novamente submetidas à Congregação de Unidade. 48 

Em seguida, o presidente passou para o 3º item de pauta que se refere à 49 

discussão sobre uma política para gestão das vagas para a unidade. O prof. 50 

Felipe Ventura informou que o assunto começou a ser discutido no Fórum de 51 

Coordenadores e que uma das possibilidades é o desenvolvimento de um 52 

ranking que prioriza as necessidades de cada curso, em relação a seu corpo 53 

docente. O prof. Aurélio leu o e-mail enviado pelo prof. João Batista, 54 

conselheiro suplente representante da Coordenação de Formação Geral, 55 

sugerindo que se desenvolva uma política de distribuição de vagas e que seja 56 

analisada pela congregação. O prof. Luciano Nascimento disse que antes de se 57 

definir a política de distribuição é necessário fazer o levantamento das 58 

necessidades do Campus. O prof. Aurélio Takao contra argumentou dizendo 59 

que a intenção é criar uma política de distribuição independente das 60 

necessidades específicas do momento. O prof. Marcelo de Sousa concordou 61 

com o prof. Aurélio, dizendo que para definição das políticas de divisão não é 62 

necessário conhecer a necessidade atual da unidade, assim como, que é até 63 

melhor que estas sejam definidas antes do conhecimento destas necessidades 64 

para que as decisões sejam imparciais. O prof. Rodrigo Gaiba apresentou o 65 

cenário atual para divisão de vagas e como ocorreu nas vezes anteriores. O 66 

mesmo informou que ainda no mês de julho deve ocorrer uma reunião em Belo 67 

Horizonte, na qual a Direção-Geral deve discutir a divisão de vagas entre as 68 

unidades. O prof. Rodrigo Gaiba informa que já foi solicitado aos 69 

coordenadores de curso que tenham em mãos suas respectivas demandas para 70 

quando solicitado. O prof. Felipe Ventura completa dizendo que no caso da 71 

Metalurgia, a coordenação está prevendo esta demanda para dois cenários: 72 

mantendo apenas o curso técnico noturno e com a implantação do curso 73 

técnico integrado em metalurgia. O prof. Aurélio Takao questionou sobre as 74 

consequências para a Formação Geral em relação à criação de um novo curso 75 

integrado na unidade. O prof. Marcelo de Sousa apresenta sua opinião em que 76 

afirma que se deveria achar um critério para distribuição de vagas e a 77 

coordenação de cada curso deve ter autonomia para definir a disciplina que 78 

deseja abrir o concurso. O prof. Luciano Nascimento concorda no que se refere 79 

a autonomia da coordenação, mas reafirma a necessidade de levantamento 80 

das necessidades de cada curso, antes da política de divisão de vagas. O prof. 81 

Felipe Ventura disse que o Fórum de Coordenadores está desenvolvendo uma 82 

proposta a respeito do assunto e que esta será levada a conhecimento da 83 

congregação tão logo esteja pronta. A sugestão do prof. Marcelo de Sousa é 84 

criar um critério independente da necessidade atual, desta forma o critério 85 

pode ser estudado desde já. O prof. Rodrigo disse que é possível que as vagas 86 

venham com a distribuição já definida, entre ensino médio e superior. Decidiu-87 

se então por aguardar novas informações para continuar a discussão. Iniciou-88 

se então a discussão sobre o próximo item de pauta, referente a manutenção 89 

de aulas com calendário suspenso. O prof. Rodrigo Gaiba fez um breve 90 

histórico sobre como se deu o processo de suspensão do calendário. Este 91 

apresentou que o calendário do noturno foi suspenso de forma equivocada já 92 

que o pedido partiu apenas dos alunos dos cursos integrados (alunos do 93 

diurno). O prof. Rodrigo Gaiba informou que os alunos do noturno solicitaram o 94 

reparo deste equívoco na mesma data e que está aguardando a atuação do 95 

Diretor-Geral para realizar esta correção, suspendendo o calendário apenas 96 

dos cursos integrados. Ainda segundo o prof. Rodrigo Gaiba, as aulas que 97 

foram realizadas com calendário suspenso não possuem amparo legal e 98 



deverão ser repostas. O prof. Luciano Nascimento alerta para os riscos que 99 

correm os professores que insistiram em manter as aulas com calendário 100 

suspenso. O prof. Fernando Castro informa que as aulas do curso de Química a 101 

princípio retomadas foram novamente interrompidas. O prof. Rodrigo Gaiba 102 

informa que se, somente se, o Diretor-Geral corrigir a resolução, inicialmente 103 

publicada interrompendo agora apenas o calendário dos cursos integrados, as 104 

aulas ocorridas nos cursos de concomitância e subsequente passam a ter 105 

validade. Passou-se então para o último item de pauta, que trata da 106 

paralisação das reuniões da congregação durante a greve. O prof. Aurélio 107 

Takao disse que não considera necessário parar com as reuniões em função da 108 

greve, uma vez que não será possível repor essas no futuro. O prof. Felipe 109 

Ventura entende que se o CEFET-MG está em estado de greve não se deveriam 110 

manter as reuniões, já que todas as atividades deveriam ser suspensas. Foi 111 

colocado em votação e por unanimidade foi definido por continuar com as 112 

reuniões da congregação conforme calendário já definido. O prof. Fernando 113 

Castro expôs a importância de se manter também as atividades de pesquisa 114 

em função da necessidade de se prestar conta aos órgãos de fomento. O prof. 115 

Luciano Nascimento concordando disse que de fato é importante manter a 116 

pesquisa, pois não há como repor estas atividades no futuro. Encerradas as 117 

discussões, o presidente perguntou aos conselheiros se estes teriam algo a 118 

acrescentar nesta reunião. Não houve manifestação neste sentido. Desta 119 

forma, o presidente agradece a presença de todos e encerra a reunião. Nada 120 

mais havendo a tratar, eu, Marcelo de Sousa Balbino, lavro a presente ata que, 121 

após lida e assinada pelos membros, fica validada como documento legal. 122 
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Às oito horas do dia vinte e dois de agosto de 2012 realizou-se a 15ª reunião 11 

ordinária da Congregação de Unidade na sala dos professores do CEFET-MG 12 

Campus Timóteo. O prof. Rodrigo Gaiba de Oliveira preside e abre a sessão, 13 

com a verificação do quórum regimental. Os conselheiros presentes são: prof. 14 

Aurélio Takao Vieira Kubo, prof. Alisson Pinto Chaves, prof. Felipe Ventura 15 

Oliveira, prof. Marcelo de Sousa Balbino, prof. Aléssio Miranda Júnior, os 16 

técnicos administrativos Adriano Geraldo da Silva e Alexandre Pereira da Silva. 17 

O conselheiro prof. Fernando Castro de Oliveira justificou a ausência. 18 

Inicialmente, o presidente fez a leitura da pauta da reunião e perguntou aos 19 

conselheiros se desejariam incluir ou retirar algum item. O prof. Marcelo 20 

Balbino sugeriu a inclusão do item que trata da possibilidade de retorno das 21 

aulas dos alunos dos terceiros anos. O prof. Aurélio Takao sugeriu incluir um 22 

item que trata do relatório que foi solicitado para a coordenação de química no 23 

que diz respeito à segurança dos laboratórios utilizados pelo curso. O prof. 24 

Alisson Pinto solicitou a inclusão do item referente à análise da possibilidade 25 

dos alunos dos cursos do período noturno do Campus Vale Verde terem as 26 

aulas transferidas para o Campus Novo. O prof. Aurélio Takao solicitou a 27 

inclusão de um item referente à distribuição das vagas de servidores efetivos. 28 

Em seguida, a pauta foi colocada em votação, sendo a mesma aprovada por 29 

unanimidade, incluindo os itens sugeridos pelos conselheiros. O presidente 30 

passou para o 1º item de pauta que trata da aprovação da ata da 14ª reunião 31 

ordinária, sendo a mesma aprovada por cinco votos favoráveis e uma 32 

abstenção do conselheiro Alexandre Pereira. Em seguida, passou-se para o 2º 33 

item de pauta que diz respeito ao relatório de demandas/solicitações realizadas 34 

na direção. Inicialmente, o presidente distribuiu aos conselheiros um breve 35 

relato das solicitações e a situação atual de cada demanda. O presidente fez 36 

uma breve contextualização sobre as demandas/solicitações que foram feitas 37 

para a direção, tomando como base um manifesto que os alunos do Campus 38 

Timóteo entregaram à direção no mês de fevereiro/2011. O presidente 39 

ressaltou que se torna inviável incluir no site do Campus Timóteo informações 40 

a respeito destas demandas e situações atuais, pois para o público externo 41 

seria difícil assimilar tais informações sem as devidas contextualizações que 42 

são conhecidas pelo público interno da unidade. Em relação ao 1º item do 43 

manifesto que trata da disponibilização de livros didáticos para todos os 44 

alunos, o presidente solicitou que a bibliotecária, Téc. Adm. Monalisa 45 

Mendonça Morais, que estava presente na reunião na condição de ouvinte, 46 

prestasse esclarecimentos a respeito deste assunto. A bibliotecária fez a leitura 47 



de um relatório do MEC que relata a situação dos livros didáticos. O presidente 48 

fez a leitura das demais demandas/solicitações e a situação atual de cada um. 49 

No item que diz respeito a maior transparência nas decisões administrativas 50 

escolares, o prof. Aurélio Takao sugeriu a utilização de mecanismos tais como 51 

o conselho de classe, assim como a definição de políticas de longo termo para 52 

a gestão de recursos, inclusive os humanos, para a gestão e expansão do 53 

campus. Encerradas as exposições das demandas/solicitações e a situação 54 

atual de cada uma, o presidente perguntou aos conselheiros se tais 55 

informações deveriam ser expostas no site. O prof. Aurélio Takao e prof. Felipe 56 

Ventura disseram que as informações devem ser publicadas, sendo que o prof. 57 

Aurélio Takao ficou encarregado de criar um formato adequado para tal 58 

divulgação. Posteriormente, passou-se pelo 3º item de pauta que diz respeito 59 

ao retorno das aulas dos terceiros anos em virtude do calendário suspenso. O 60 

presidente disse que depende exclusivamente da decisão da DEPT/CEPT 61 

quanto à aprovação de um novo calendário ou do Diretor-Geral do CEFET-MG, 62 

numa possível reativação do calendário antigo. Passou-se para o 4º item de 63 

pauta, sugerido pelo conselheiro prof. Aurélio Takao que trata do memorando 64 

repassado para a coordenação de química solicitando informações a respeito 65 

das questões de segurança dos laboratórios utilizadas pelo curso técnico em 66 

química. O presidente disse que o memorando solicitando tais informações já 67 

foi repassado para a coordenação de química, mas até o momento não foi 68 

respondido à direção. O prof. Aurélio Takao sugeriu que a direção fizesse dois 69 

memorandos, sendo um referente à cobrança do memorando anteriormente 70 

enviado solicitando informações a respeito da segurança dos laboratórios 71 

utilizadas pelo curso técnico em química e a substituição do representante 72 

suplente na Congregação de Unidade da coordenação de química, prof. Ângelo 73 

Márcio Leite Denadai, em virtude de sua nomeação em outra instituição. Em 74 

seguida, passou-se para o 5º item de pauta que trata da possibilidade de 75 

mudança dos cursos noturno para o Campus Centro. O prof. Felipe Ventura 76 

sugeriu que pelo menos uma vez na semana, uma ou duas turmas, tenham 77 

aulas no Campus Novo. O presidente deixou claro que se torna inviável todas 78 

às turmas do noturno serem transferidas para o Campus Novo, em função do 79 

número de salas existentes atualmente, entretanto, solicitou que os 80 

Coordenadores de Cursos façam uma prévia de horário. Em seguida, passou-se 81 

para o 6º item de pauta referente à vaga de novos servidores, o presidente 82 

afirmou que já foi aprovado um Projeto de Lei, que abrange as vagas para 83 

técnico-administrativos e professores e que, em função disto, já foi solicitado 84 

ao CEFET-MG o planejamento para preenchimento dessas vagas. O presidente 85 

ressaltou que recebeu um e-mail da Diretoria de Planejamento e Gestão 86 

solicitando as previsões/estudo para alocação das vagas de técnicos-87 

administrativos para o Campus Timóteo, assim como, informou que este 88 

estudo ainda passará por um ajuste grosso e, finalmente, um ajuste fino. O 89 

conselheiro Adriano sugeriu que se fizesse uma reunião com todos os técnicos-90 

administrativos para discutir as futuras vagas da categoria, a fim de se 91 

verificar a real necessidade de cada setor. O presidente se dispôs a fazer esta 92 

reunião com todos os servidores para discutir esse assunto, quando for realizar 93 

os ajustes finais. Adicionalmente, o presidente sugeriu que os conselheiros 94 

fizessem um estudo a respeito das necessidades de vagas de professores e 95 

técnico-administrativos, para que seja planejado com calma e clareza, uma vez 96 

que as solicitações estão chegando abruptamente (sem prazo para reuniões). 97 

O presidente afirmou que disponibilizará, para todos os conselheiros, a planilha 98 



de vagas de técnicos administrativos no Google Docs, para que possam ver 99 

quais vagas podem ser solicitadas, assim como os limites da cada categoria. 100 

Encerradas as discussões, o presidente perguntou aos conselheiros se estes 101 

teriam algo a acrescentar nesta reunião. Não houve manifestação neste 102 

sentido. Desta forma, o presidente agradece a presença de todos e encerra a 103 

reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Fabiana da Silva Pereira, lavro a 104 

presente ata que, após lida e assinada pelos membros, fica validada como 105 

documento legal. 106 
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Às quatorze horas do dia dezenove de setembro de 2012 realizou-se a 16ª 11 

reunião ordinária da Congregação de Unidade no auditório do CEFET-MG 12 

Campus Timóteo. O prof. Rodrigo Gaiba de Oliveira preside e abre a sessão, 13 

com a verificação do quórum regimental. Os conselheiros presentes são: prof. 14 

Aurélio Takao Vieira Kubo, prof. Alisson Pinto Chaves, prof. Carlos Frederico 15 

Campos de Assis, prof. Marcelo de Sousa Balbino, prof. Fernando Castro de 16 

Oliveira, o técnico administrativo Adriano Geraldo da Silva e o representante 17 

titular discente, Fábio Junio Miranda. Inicialmente, o presidente fez a leitura da 18 

pauta da reunião e perguntou aos conselheiros se desejariam incluir ou retirar 19 

algum item. O prof. Marcelo de Sousa solicitou a inclusão de item referente a 20 

informações a respeito do novo calendário escolar. Em seguida, a pauta foi 21 

colocada em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade, incluindo o 22 

item sugerido pelo prof. Marcelo de Sousa.  O presidente passou para o 1º 23 

item de pauta que trata da aprovação da ata da 15ª reunião ordinária, sendo a 24 

mesma aprovada por seis votos favoráveis e duas abstenções dos conselheiros 25 

prof. Fernando Castro e prof. Carlos Frederico. Em seguida, passou-se para o 26 

2º item de pauta que diz respeito à apresentação do MEMO CQ-006/12 da 27 

Coordenação de Química. O prof. Aurélio Takao fez a leitura do MEMO CQ-28 

006/12 entregue pela coordenação de química à direção da unidade, em que 29 

consta um relato a respeito da atual situação de segurança dos laboratórios de 30 

química com base no laudo emitido pelo médico do CEFET-MG, Dr. Márcio 31 

Geraldo e também com base na experiência dos servidores que exercem suas 32 

atividades nesta coordenação. Após a leitura do memorando, o prof. Aurélio 33 

Takao sugeriu que fosse elaborado um plano de ação para sanar os problemas 34 

que foram descritos no memorando. O conselheiro Adriano Geraldo sugeriu 35 

que, antes de se fazer um plano de ação, o memorando deve ser analisado, 36 

pois há pontos que foram listados e que podem estar sendo 37 

superdimensionados. O prof. Fernando Castro disse que, atualmente, o maior 38 

perigo existente quanto à segurança dos laboratórios de química diz repeito a 39 

qualidade do ambiente onde os produtos químicos estão sendo armazenados, 40 

pois é necessário ter uma infraestrutura adequada para que diferentes 41 

produtos químicos sejam armazenados com total segurança. O prof. Aurélio 42 

Takao disse que, caso o Campus não tenha condições ambientais favoráveis 43 

para armazenagem desses produtos químicos, os mesmos deveriam ser 44 

levados para outro local mais seguro, até mesmo um local fora do Campus. O 45 

prof. Fernando Castro afirmou que esta alternativa é inviável, pois pode 46 

acarretar o “fechamento” do curso técnico em química. O prof. Rodrigo Gaiba 47 



perguntou ao prof. Fernando Castro se há possibilidade da coordenação de 48 

química sugerir correções/intervenções que poderão ser executadas para cada 49 

relato de falta de segurança mencionado no memorando. O prof. Fernando 50 

Castro disse que no memorando há sugestões quanto a possíveis soluções dos 51 

problemas de segurança relatados. O prof. Carlos Frederico sugeriu que, caso 52 

exista, fosse chamado um engenheiro de segurança do CEFET-MG para avaliar 53 

as questões de segurança nos laboratórios de química. O prof. Aurélio Takao 54 

questionou sobre a possibilidade de o CEFET-MG alugar outro estabelecimento 55 

mais adequado para abrigar o curso de química com mais segurança. O prof. 56 

Fernando Castro disse que a locação de outro imóvel pode não ser vantajosa, 57 

pois as despesas a serem empregadas nesta locação, inclusive com eventuais 58 

reformas que podem vir a ser necessárias para se adequar o ambiente para os 59 

laboratórios, poderiam ser utilizadas para reformar a infraestrutura dos 60 

laboratórios já existentes no Campus. No final da discussão a respeito da 61 

segurança dos laboratórios de química, todos os conselheiros presentes 62 

concordaram com a sugestão que seria mais prudente contratar um 63 

especialista para verificar as condições ambientais dos laboratórios de química. 64 

Em seguida, passou-se para o 3º item de pauta sugerido pelo prof. Marcelo de 65 

Sousa que trata do novo calendário escolar em decorrência da greve. O prof. 66 

Rodrigo Gaiba salientou que cada professor deverá fazer um estudo de carga 67 

horária que ainda restam para serem ministradas e também que se verifique 68 

se há necessidade que a reposição das aulas sejam feitas em horários extras 69 

durante a semana ou aos sábados. O prof. Carlos Frederico sugeriu que o 70 

auditório ficasse liberado todos os sábados para que as aulas fossem 71 

ministradas nele. O prof. Rodrigo Gaiba respondeu que não há nenhum 72 

empecilho para esse pedido uma vez que somente é necessário fazer a reserva 73 

do auditório no sistema de reservas de recursos. O prof. Rodrigo Gaiba disse 74 

que o Campus Timóteo está seguindo, em relação ao calendário, os ritos 75 

ditados pelo CEFET-MG. Encerradas as discussões, o presidente perguntou aos 76 

conselheiros se estes teriam algo a acrescentar nesta reunião. Não houve 77 

manifestação neste sentido. Desta forma, o presidente agradece a presença de 78 

todos e encerra a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Fabiana da Silva 79 

Pereira, lavro a presente ata que, após lida e assinada pelos membros, fica 80 

validada como documento legal. 81 
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Às quatorze horas do dia dezessete de outubro de 2012 realizou-se a 17ª 
reunião  ordinária  da  Congregação  de  Unidade  no  auditório  do  CEFET-MG 
Campus Timóteo. O prof. Rodrigo Gaiba de Oliveira preside e abre a sessão, 
com a verificação do quórum regimental. Os conselheiros presentes são: prof. 
Alisson Pinto Chaves, prof. Carlos Frederico Campos de Assis, prof. Marcelo 
de Sousa Balbino, prof. Luciano Nascimento Moreira, prof. Fernando Castro de 
Oliveira  e  o  representante  titular  dos  discentes,  Fábio  Júnio  Miranda. 
Inicialmente, o presidente fez a leitura da pauta da reunião e perguntou aos 
conselheiros se desejariam incluir ou retirar algum item. O presidente sugeriu 
a inclusão de item referente à posse dos membros do Grêmio Estudantil da 
unidade.  Em seguida,  a  pauta  foi  colocada  em votação,  sendo  a  mesma 
aprovada  por  unanimidade,  incluindo  o  item  sugerido  pelo  presidente.  O 
presidente passou para o 1º item de pauta que trata da aprovação da ata da 
16ª reunião ordinária, sendo a mesma aprovada por quatro votos favoráveis 
e duas abstenções dos conselheiros prof.  Fernando Castro e prof.  Luciano 
Nascimento. Em seguida, passou-se para o 2º item de pauta que diz respeito 
à aprovação da 4ª reunião extraordinária, sendo a mesma aprovada por cinco 
votos favoráveis e uma abstenção do prof. Fernando Castro. Passou-se para o 
3º item que trata do esclarecimento acerca do processo de implantação e 
funcionamento  da  estrutura  organizacional  estabelecida  na  resolução  CD-
049/12 – item 1.34. O presidente fez uma breve exposição sobre a nova 
estrutura  organização  que  será  implementada  pelo  CEFET-MG.  O  prof. 
Luciano Nascimento sugeriu trazer alguém de Belo Horizonte para fazer um 
seminário no intuito de explicar a todos os servidores a respeito do novo 
organograma. O presidente ressaltou que o novo organograma está em fase 
de implementação. O presidente esclareceu que o sistema de solicitação de 
serviços está sendo utilizado para mensurar a quantidade de servidores que 
precisarão ser alocados nos setores dentro da nova estrutura organizacional 
do Campus Timóteo. Em seguida, passou-se para o 4º item de pauta que 
trata da posse dos membros do Grêmio Estudantil da unidade. O presidente 
comunicou a todos que os membros do Grêmio Estudantil serão empossados 
na sala da diretoria ao término desta reunião. Encerradas as discussões, o 
presidente  perguntou aos  conselheiros  se estes  teriam algo a  acrescentar 
nesta  reunião.  Não  houve  manifestação  neste  sentido.  Desta  forma,  o 
presidente agradece a presença de todos e encerra a reunião. Nada mais 
havendo a tratar, eu, Fabiana da Silva Pereira, lavro a presente ata que, após 
lida e assinada pelos membros, fica validada como documento legal.
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______________________________
Prof. Rodrigo Gaiba de Oliveira

Presidente da Congregação do CEFET-MG Campus Timóteo

__________________________ __________________________
Prof. Alisson Pinto Chaves Prof. Fernando Castro de Oliveira

__________________________ __________________________
Prof. Carlos Frederico de Assis Prof. Marcelo de Sousa Balbino

__________________________ __________________________
Prof. Luciano Nascimento Moreira Disc. Fábio Júnio Miranda
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Às  quatorze  horas  do  dia  quatorze  novembro  de  2012  realizou-se  a  18ª 
reunião  ordinária  da  Congregação  de  Unidade  no  auditório  do  CEFET-MG 
Campus Timóteo. O prof. Rodrigo Gaiba de Oliveira preside e abre a sessão, 
com a verificação do quórum regimental. Os conselheiros presentes são: prof. 
Alisson Pinto Chaves, prof. Carlos Frederico Campos de Assis, prof. Marcelo 
de  Sousa  Balbino,  prof.  Luciano  Nascimento  Moreira,  prof.  Armin  Franz 
Isenmann, Prof. Aurélio Takao Vieira Kubo, a técnica administrativa Nayara 
Marielle Martins de Jesus e o representante titular dos discentes, Fábio Junio 
Miranda.  Inicialmente,  o  presidente  fez  a  leitura  da  pauta  da  reunião  e 
perguntou aos conselheiros se desejariam incluir  ou retirar  algum item. O 
prof. Armin Franz sugeriu incluir um item de pauta referente à possibilidade 
de contratação de professor efetivo para a coordenação de química devido à 
vacância do prof. Ângelo Márcio Leite Denadai em virtude de posse em outro 
cargo inacumulável. Em seguida, a pauta foi colocada em votação, sendo a 
mesma aprovada por unanimidade, incluindo o item sugerido pelo prof. Armin 
Franz. O presidente passou para o 1º item de pauta que trata da aprovação 
da ata da 17ª reunião ordinária, sendo a mesma aprovada por seis votos 
favoráveis e três abstenções dos conselheiros prof. Aurélio Takao, prof. Armin 
Franz e Téc. Adm. Nayara Marielle. Em seguida, passou-se para o 2º item de 
pauta que diz respeito à vacância do prof. Ângelo Márcio Leite Denadai em 
virtude de posse em outro cargo inacumulável. O presidente esclareceu que, 
conforme  definição  da  DEPT  (Diretoria  de  Educação  Profissional  e 
Tecnológica), em 2009, a regra para contratação de professores efetivos era 
feita da seguinte forma: para as áreas técnicas que ofertavam apenas uma 
modalidade, seriam contratados quatro professores efetivos e, para as áreas 
técnicas  que  ofertavam  todas  as  modalidades,  seriam  contratados  seis 
professores efetivos. Desta forma, acrescentou o presidente, caso essa regra 
ainda esteja em vigor, a coordenação de química pode não ser contempla, 
uma vez que a mesma oferta apenas uma modalidade e, atualmente, possui 
cinco professores efetivos. O prof. Armin Franz ressaltou que os professores 
da  química  não  lecionam  apenas  para  a  coordenação  de  química,  mas 
também  para  as  outras  coordenações,  por  exemplo,  coordenações  de 
formação  geral  e  metalurgia  e  também  a  coordenação  de  química  pode 
perder produção em pesquisa e orientação de alunos em pesquisa caso a 
vaga do prof. Ângelo Leite não for substituída. O prof. Aurélio Takao sugeriu 
que cada coordenação estabeleça critérios para contratação de professores 
efetivos  para  quando as  vagas  forem aprovadas.  O prof.  Carlos  Frederico 
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perguntou qual foi a regra aplicada para as vagas dos professores efetivos 
que foram disponibilizadas no concurso de 2009. O presidente respondeu que 
foi utilizada a mesma regra citada anteriormente no questionamento do prof. 
Armin Franz,  ou seja,  para  as  áreas  técnicas  que ofertavam apenas  uma 
modalidade, seriam contratados quatro professores efetivos e, para as áreas 
técnicas  que  ofertavam  todas  as  modalidades,  seriam  contratados  seis 
professores efetivos. Encerradas as discussões, o presidente perguntou aos 
conselheiros se estes teriam algo a acrescentar nesta reunião. O prof. Carlos 
Frederico sugeriu a inclusão de dois itens de pauta para a próxima reunião 
ordinária: 1) Visitas técnicas e; 2) Aquisições de livros para a biblioteca. O 
prof. Armin Franz sugeriu a inclusão de item referente à marcação automática 
de férias para os servidores do Campus Timóteo. Desta forma, o presidente 
agradece a presença de todos e encerra a reunião. Nada mais havendo a 
tratar, eu, Fabiana da Silva Pereira,  lavro a presente ata que, após lida e 
assinada pelos membros, fica validada como documento legal.

______________________________
Prof. Rodrigo Gaiba de Oliveira

Presidente da Congregação do CEFET-MG Campus Timóteo

__________________________ __________________________
Prof. Alisson Pinto Chaves Prof. Armin Franz Isenmann

__________________________ __________________________
Prof. Carlos Frederico de Assis Prof. Marcelo de Sousa Balbino

__________________________ __________________________
Prof. Luciano Nascimento Moreira Prof. Aurélio Takao Vieira Kubo

__________________________ __________________________
Téc. Adm. Nayara Marielle M. de Jesus Disc. Fábio Junio Miranda
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Às quatorze horas do dia doze de dezembro de 2012 realizou-se a 19ª 11 

reunião ordinária da Congregação de Unidade no auditório do CEFET-MG 12 

Campus Timóteo. O prof. Rodrigo Gaiba de Oliveira preside e abre a sessão, 13 

com a verificação do quórum regimental. Os conselheiros presentes são: prof. 14 

Alisson Pinto Chaves, prof. Felipe Ventura Oliveira, prof. Elder de Oliveira 15 

Rodrigues, prof. Armin Franz Isenmann, prof. João Batista Queiroz Zuliani e o 16 

técnico administrativo Adriano Geraldo da Silva. Inicialmente, o presidente 17 

fez a leitura da pauta da reunião e perguntou aos conselheiros se desejariam 18 

incluir ou retirar algum item. O prof. João Batista sugeriu a inclusão de item 19 

de pauta que trata de concurso para professor efetivo e professor substituto. 20 

O prof. Felipe Ventura sugeriu item de pauta a respeito da criação dos 21 

departamentos. Em seguida, a pauta foi colocada em votação, sendo a 22 

mesma aprovada por unanimidade, incluindo os itens sugeridos pelos 23 

professores João Batista e Felipe Ventura. O presidente passou para o 1º item 24 

de pauta que trata da aprovação da ata da 18ª reunião ordinária e perguntou 25 

se algum conselheiro desejaria fazer alguma alteração. O prof. Armin Franz 26 

solicitou a inclusão de duas observações: inclusão na linha 43 da frase “pode 27 

perder produção em pesquisa e orientação de alunos caso a vaga do prof. 28 

Ângelo Leite não for substituída” e, inclusão na linha 57 da seguinte frase: “O 29 

prof. Armin Franz sugeriu a inclusão de item referente à marcação automática 30 

de férias para os servidores do Campus Timóteo”. Após as pequenas 31 

alterações, a ata foi colocada em votação, sendo a mesma aprovada, com as 32 

alterações sugeridas pelo prof. Armin Franz, por três votos favoráveis e três 33 

abstenções dos conselheiros prof. João Batista, prof. Felipe Ventura e Téc. 34 

Adm. Adriano Geraldo. Em seguida, passou-se para o 2º item de pauta que 35 

trata do fechamento do ano de 2012. O presidente distribuiu a todos os 36 

conselheiros um gráfico demonstrando as despesas, por coordenação, 37 

incorridas no ano de 2012. O presidente ressaltou que o orçamento do 38 

Campus Timóteo foi totalmente comprometido, assim como, alguns itens 39 

adquiridos para o Campus Timóteo não foram contemplados no relatório, pois 40 

estes não saíram do nosso orçamento (70 computadores para a INF/EC, 41 

Amarok e outros). O prof. João Batista sugeriu a inclusão de informação que 42 

contenha o percentual dos pedidos feitos por cada coordenação e quanto 43 

destes pedidos foram atendidos. O presidente salientou que a coordenação de 44 

química foi a que, em 2012, teve a maior despesa se comparada a outras 45 

coordenações devido à compra de equipamento que apresentou alto custo de 46 

aquisição, nesta ocasião, o equipamento HPLC que teve um custo de R$ 47 



150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). O presidente ressaltou que cada 48 

coordenação será privilegiada em cada ano com um equipamento de alto 49 

custo e, para o próximo ano, a coordenação de metalurgia será contemplada 50 

com um equipamento que também tem custo elevado, denominado TGA. O 51 

presidente ressaltou que foi realizada uma compra de computadores, sendo 52 

que os gastos com esta aquisição não foram lançados no orçamento do 53 

Campus Timóteo. O presidente afirmou que, apesar de ser feita divisão do 54 

orçamento internamente no Campus, todos os pedidos feitos pelas 55 

coordenações estão sendo atendidos, mesmo que os valores ultrapassem o 56 

rateio feito internamente. O presidente disse que a maior dificuldade 57 

enfrentada para a aquisição de materiais/equipamentos está relacionada a 58 

especificações, pois estas deverão ser detalhadas para que não haja nenhum 59 

tipo de erro no momento da aquisição. O presidente disse que o orçamento 60 

do ano de 2012 do Campus Timóteo foi de R$ 1.633.023,70 e também houve 61 

empenho no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões), referente à despesa de 62 

construção do Bloco B do Campus Novo. O presidente acrescentou que estão 63 

em andamento os seguintes processos: reforma do gradil e passeio externo, 64 

construção da nova portaria e desenvolvimento de projetos do Bloco C, todos 65 

pertencentes ao Campus Novo. O presidente orientou a todos quanto à 66 

necessidade de especificar corretamente as demandas solicitadas e 67 

apresentar justificativas plausíveis para a aquisição, assim como, ressaltou 68 

que para todas as solicitações feitas pelas coordenações/setores estão sendo 69 

abertos processos de compra e, dentro das possibilidades, estão sendo 70 

atendidas. Passou-se para o 3º item de pauta que trata da marcação 71 

automática de férias dos servidores do Campus Timóteo. Este item foi 72 

sugerido pelo prof. Armin Franz na última reunião ordinária da congregação. 73 

O presidente esclareceu que a sugestão do prof. Armin Franz deve-se ao 74 

seguinte aspecto: os professores têm, por ano, quarenta e cinco dias de 75 

férias e em datas que devem coincidir com o calendário escolar. Desta forma, 76 

a sugestão do prof. Armin Franz é que seja feita uma marcação automática 77 

de férias para os professores do Campus Timóteo. O prof. Armin Franz 78 

sugeriu que, os professores que manifestarem o interesse em terem as férias 79 

marcadas automaticamente, poderiam assinar uma autorização para que o 80 

setor de recursos humanos marque automaticamente as férias dos 81 

professores. O presidente ressaltou que esta marcação de férias automática é 82 

uma transferência de responsabilidade para o setor de recursos humanos e, 83 

se por algum motivo, o setor de recursos humanos não marcar as férias de 84 

algum professor, o setor não poderá ser responsabilizado por esse erro. O 85 

Téc. Adm. Adriano Geraldo salientou que, assim como os professores podem 86 

entregar uma autorização permitindo que o setor de recursos humanos 87 

marquem as férias dos professores, este setor pode não aceitar essa 88 

incumbência, uma vez que a marcação de férias é obrigação de cada servidor. 89 

O presidente sugeriu ao prof. Armin Franz que se dirija ao setor de recursos 90 

humanos para esclarecer suas dúvidas a respeito de marcação das férias. 91 

Posteriormente, passou-se para o 4º item de pauta que diz respeito a visitas 92 

técnicas. O presidente disse que, no último dia 5 de dezembro, em uma 93 

reunião realizada no Campus I, ficou definido que no próximo ano será feita 94 

uma licitação, em que cada unidade terá um valor aproximado de R$ 95 

50.000,00 para contratação de empresas de transporte que realizarão as 96 

visitas técnicas, ou seja, as unidades do interior não dependerão do ônibus do 97 

CEFET-MG e poderão planejar as visitas técnicas obedecendo ao limite 98 



liberado no empenho. Em seguida, passou-se para o 5º item de pauta que 99 

trata de aquisições de livros para a Biblioteca do Campus Timóteo. O 100 

presidente disse que são livros específicos da área técnica, principalmente 101 

para o Curso Técnico em Metalurgia. O presidente afirmou que as empresas 102 

que estão participando da licitação estão com dificuldade de incluir a ABM 103 

(Associação Brasileira de Metalurgia) no processo licitatório, pois estas 104 

empresas vendem cursos, mas não vendem livros, que são parte do pacote. 105 

O presidente solicitou a bibliotecária, Téc. Adm. Monalisa Mendonça, que 106 

estava presente na reunião, o repasse de informações para a coordenação de 107 

metalurgia a respeito da compra destes livros. Em seguida, passou-se para o 108 

6º item de pauta que diz respeito a concurso para professor efetivo e 109 

professor substituto. O presidente ressaltou que tudo que dependia do CEFET-110 

MG e do MEC quanto a solicitação de professores efetivos e substitutos já foi 111 

encaminhado e, atualmente, depende somente do MPOG (Ministério do 112 

Planejamento, Orçamento e Gestão). O presidente afirmou que existe a 113 

previsão de liberação de 148 vagas de professores efetivos para todo o 114 

CEFET-MG, sendo que a distribuição destas vagas será feita em duas 115 

parcelas: a) na primeira parcela, serão 82 vagas com previsão para 116 

janeiro/2013; b) na segunda parcela, serão 66 vagas com previsão para o 117 

final do ano de 2013. Existe ainda uma negociação, com previsão de 40 vagas 118 

para professores substitutos para todo o CEFET-MG, para suprir as demandas 119 

que não estão sendo atendidas em 2012, por exemplo, em Timóteo, a vaga 120 

para professor de espanhol. Em relação aos técnicos administrativos estão 121 

previstas 45 vagas para todo o CEFET-MG, sendo que maioria dessas vagas 122 

será para nível superior. O presidente ressaltou que o MPOG ainda não liberou 123 

as vagas devido ao encerramento/fechameto do orçamento de 2012. 124 

Adicionalmente, o mesmo disse que se encontra no fórum de coordenadores a 125 

discussão a respeito da distribuição dos professores para cada coordenação 126 

no Campus Timóteo, considerando a necessidade de cada uma. O prof. Armin 127 

Franz sugeriu a realização de uma reunião extraordinária da congregação 128 

para tratar de distribuição de vagas, por coordenação, de professores efetivos 129 

e substitutos no Campus Timóteo, onde deverão ser apresentadas nesta 130 

reunião as demandas e justificativas. O presidente sugeriu a data de 131 

20/12/2012, próxima quinta-feira. Posteriormente passou-se para o 7º item 132 

de pauta que diz respeito à criação dos departamentos. O presidente 133 

ressaltou que não tem novidades a respeito da criação dos departamentos. 134 

Em seguida, encerradas as discussões, o presidente perguntou aos 135 

conselheiros se estes teriam algo a acrescentar nesta reunião. Não houve 136 

manifestação nesse sentido. Desta forma, o presidente agradece a presença 137 

de todos e encerra a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Fabiana da 138 

Silva Pereira, lavro a presente ata que, após lida e assinada pelos membros, 139 

fica validada como documento legal. 140 
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