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Às quatorze horas do dia vinte e nove de maio de 2013 realizou-se a 1ª 11 

reunião ordinária da Congregação de Unidade do CEFET-MG Campus 12 

Timóteo no auditório. O prof. Rodrigo Gaiba de Oliveira preside e abre a 13 

sessão, com a verificação do quórum regimental. Os conselheiros presentes 14 

são: prof. Romerito Valeriano da Silva, profª. Carolini Tavares Frinhani, prof. 15 

Luciano Nascimento Moreira, prof. Armin Franz Isenmann, prof. Aléssio 16 

Miranda Júnior, prof. Valmir Dias Luiz e a representante titular discente, 17 

Maria Clara Barros. Inicialmente, o presidente fez a leitura da pauta da 18 

reunião e perguntou aos conselheiros se desejariam incluir ou retirar algum 19 

item. O prof. Luciano solicitou a inclusão de item sobre a vaga de docente 20 

efetivo da Coordenação de Informática que foi para o Campus Nepomuceno, 21 

o prof. Armin solicitou a inclusão de item referente às informações sobre 22 

visita técnica na empresa Aperam e o prof. Romerito sugeriu o item Novo 23 

Organograma. Em seguida, a pauta foi colocada em votação, sendo a 24 

mesma aprovada por unanimidade.  O presidente passou para o 1º item de 25 

pauta que trata da nova composição da Comissão Eleitoral do Campus 26 

Timóteo, sendo que neste momento foi passada a palavra para os membros 27 

se manifestarem a respeito da renovação da comissão que deverá ocorrer 28 

nas próximas semanas considerando o encerramento do período da atual 29 

gestão. Após discussão, foi sugerido que um e-mail fosse enviado a todos os 30 

servidores, para que os interessados tenham conhecimento e se 31 

manifestem. O envio do e-mail ficou a cargo da Direção de Unidade. Em 32 

seguida, passou-se para o 2º item de pauta que diz respeito às vagas de 33 

docentes efetivos recebidas pelo Campus Timóteo, assim como, pela vaga 34 

que foi cedida ao Campus Nepomuceno pela Coordenação de Informática. O 35 

prof. Rodrigo fez uma breve contextualização sobre o processo de divisão 36 

das vagas, onde esclareceu que todas as unidades do interior ficaram 37 

completamente à margem da condução do processo. Após a colocação do 38 

prof. Luciano Nascimento de que o campus Timóteo deveria ter um 39 

documento que garanta a reposição da vaga pela Congregação de Unidade 40 

do Campus Nepomuceno, ficou decido que a Coordenação de Informática 41 

elaboraria um documento para ser enviado à Congregação de Unidade 42 

daquele campus. Em seguida, passou-se para o item de pauta que trata de 43 

uma visita técnica. O conselheiro prof. Armin Franz ressaltou que nunca 44 

conseguiu realizar uma visita técnica na área da empresa Aperam, situada 45 

no município de Timóteo, visto que a empresa disponibiliza pouquíssimas 46 

datas, além de restringir o número de alunos por visita. Diante das 47 



tentativas frustradas, ficou decido que o prof. Armin Franz iria elaborar um 48 

documento para ser enviado ao Setor de Comunicação Social da empresa, 49 

informando que não é viável a visita técnica com as restrições impostas pela 50 

empresa, assim como solicitando uma alternativa para contornar esse 51 

problema. Posteriormente, passou-se para o último item de pauta, que trata 52 

da implementação do novo organograma, considerando os novos cargos de 53 

Chefe de Departamento. Neste momento, o prof. Rodrigo ressaltou que o 54 

novo organograma já está em vigor e, devido a isso, as eleições para chefe 55 

de departamento podem ser realizadas a qualquer momento. Entretanto, 56 

deixou claro que não há as funções gratificadas (FG-1) para os candidatos 57 

que irão pleitear os cargos eletivos. Diante disto, ficou definido que será 58 

realizada uma consulta nas coordenações sobre a realização, ou não, das 59 

eleições para chefe de departamento, sendo que o candidato deve estar 60 

ciente que ao ser empossado não receberá a função gratificada que faz jus. 61 

Encerradas as discussões, o presidente perguntou aos conselheiros se estes 62 

teriam algo a acrescentar nesta reunião. Não houve manifestação neste 63 

sentido. Desta forma, o presidente agradece a presença de todos e encerra 64 

a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Fabiana da Silva Pereira, lavro a 65 

presente ata que, após lida e assinada pelos membros, fica validada como 66 

documento legal. 67 
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Às quatorze horas do dia trinta e um de julho de 2013 realizou-se a 2ª 11 

reunião ordinária da Congregação de Unidade do CEFET-MG Campus 12 

Timóteo na sala 08. O prof. Rodrigo Gaiba de Oliveira preside e abre a 13 

sessão, com a verificação do quórum regimental. Os conselheiros presentes 14 

são: prof. Felipe Almeida Vieira, prof. Evandro Tolentino, profª. Deisymar 15 

Botega Tavares, prof. Armin Franz Isenmann, prof. Aléssio Miranda Júnior e 16 

o prof. Valmir Dias Luiz. Inicialmente, o presidente fez a leitura da pauta da 17 

reunião e perguntou aos conselheiros se desejariam incluir ou retirar algum 18 

item. O prof. Evandro solicitou novos esclarecimentos sobre a consulta a ser 19 

realizada nas coordenações, que trata da eleição para chefe de 20 

departamento. Em seguida, a pauta foi colocada em votação, sendo a 21 

mesma aprovada por unanimidade. O presidente passou para o 1º item de 22 

pauta que trata da aprovação da ata da 1ª Reunião Ordinária, que foi lida 23 

pela representante profª. Deisymar Botega. Após a leitura passou a palavra 24 

aos representantes e perguntou se algum conselheiro desejaria fazer alguma 25 

alteração. Houve uma solicitação do prof. Evandro, ressaltando que deveria 26 

ser incluída a fala do professor Romerito, sobre a eleição para chefes de 27 

departamento. Após essa ressalva, a ata foi colocada em votação, sendo a 28 

mesma aprovada por cinco votos favoráveis e três abstenções dos 29 

conselheiros prof. Felipe Almeida, prof. Evandro Tolentino e profª. Deisymar 30 

Botega. Posteriormente, passou-se para o último item de pauta, que trata 31 

da consulta sobre eleição para chefes de departamentos. Neste momento, o 32 

prof. Rodrigo esclareceu para os presentes que se trata de uma escolha que 33 

a instituição deverá fazer e arcar com as consequências, caso decida realizar 34 

as eleições para Chefe de Departamento, pois não existem as funções 35 

gratificadas. Encerradas as discussões, o presidente perguntou aos 36 

conselheiros se estes teriam algo a acrescentar nesta reunião. Não houve 37 

manifestação neste sentido. Desta forma, o presidente agradece a presença 38 

de todos e encerra a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Deisymar 39 

Botega Tavares, lavro a presente ata que, após lida e assinada pelos 40 

membros, fica validada como documento legal. 41 
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Às quatorze horas do dia vinte  e oito de agosto de 2013 realizou-se a 3ª 11 

reunião ordinária da Congregação de Unidade do CEFET-MG Campus 12 

Timóteo, na sala 08. O prof. Rodrigo Gaiba de Oliveira preside e abre a 13 

sessão, com a verificação do quórum regimental. Os conselheiros presentes 14 

são: prof. Felipe Almeida Vieira, prof. Carolini Tavares Frinhani, profª. 15 

Deisymar Botega Tavares, prof. Aléssio Miranda Júnior, prof. Valmir Dias 16 

Luiz e a representante titular discente Maria Clara Barros Mota. Inicialmente, 17 

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

se desejariam incluir ou retirar algum item. Em seguida, a pauta foi colocada 19 

em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. O presidente 20 

passou para o 1º item de pauta que trata da aprovação da ata da 2ª 21 

Reunião Ordinária, sendo a mesma aprovada por cinco votos favoráveis e 22 

uma abstenção da disc. Maria Clara. Posteriormente passou-se para o 2º 23 

item de pauta que trata da resposta das coordenações sobre eleição 24 

para departamento. Os prof. Felipe Almeida, prof. Valmir Dias e profª. 25 

Carolini disseram que as coordenações de formação geral, metalurgia e 26 

edificações aguardarão a aprovação das FG’s (funções gratificadas). O prof. 27 

Aléssio Miranda disse que a coordenação de Engenharia de Computação é 28 

favorável a eleição de chefe de departamento sem a chegada da FG, porém, 29 

no momento, não há professor disponível para exercer esta função. A profª. 30 

Deisymar Botega também disse que não há, atualmente, na coordenação de 31 

informática, professor disponível que possa ocupar a função de chefe de 32 

departamento. O prof. Rodrigo Gaiba sugeriu que cada um dos conselheiros 33 

conversem nas coordenações sobre a possibilidade de se eleger um chefe de 34 

coordenação para que a direção envie um memorando para o CEFET-MG 35 

Campus I solicitando FG para o chefe de departamento escolhido. 36 

Encerradas as discussões, o presidente perguntou aos conselheiros se estes 37 

teriam algo a acrescentar nesta reunião. Não houve manifestação neste 38 

sentido. Desta forma, o presidente agradece a presença de todos e encerra 39 

a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Fabiana da Silva Pereira, lavro a 40 

presente ata que, após lida e assinada pelos membros, fica validada como 41 

documento legal. 42 
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Às quatorze horas e vinte minutos do dia trinta de outubro de 2013 realizou-11 

se a 4ª reunião ordinária da Congregação de Unidade do CEFET-MG Campus 12 

Timóteo, na sala dos professores. O prof. Rodrigo Gaiba de Oliveira preside 13 

e abre a sessão, com a verificação do quórum regimental. Os conselheiros 14 

presentes são: prof. Felipe Almeida Vieira, profª. Carolini Tavares Frinhani, 15 

profª. Deisymar Botega Tavares, prof. Marcelo de Sousa Balbino, prof. 16 

Luciano Nascimento Moreira, prof. Valmir Dias Luiz e a representante titular 17 

discente Maria Clara Barros Mota. Inicialmente, o presidente fez a leitura da 18 

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

retirar algum item. A disc. Maria Clara sugeriu a inclusão de item referente à 20 

liberação dos alunos do 3º ano. O presidente sugeriu a inclusão de item 21 

referente à composição de comissão local para eleição do diretor de unidade. 22 

O prof. Luciano Nascimento Moreira sugeriu inclusão de item referente a 23 

acesso à internet no Campus. A profª. Deisymar Botega sugeriu a inclusão 24 

de item que trata de palestras sobre drogas e sexualidade. Em seguida, a 25 

pauta foi colocada em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade, 26 

incluindo os itens propostos. O presidente passou para o 1º item de pauta 27 

que trata da aprovação da ata da 3ª Reunião Ordinária, que foi enviada 28 

previamente a todos os conselheiros para conhecimento, sendo a mesma 29 

aprovada por seis votos favoráveis e uma abstenção do prof. Marcelo de 30 

Sousa. Posteriormente, passou-se para o 2º item de pauta que trata da  31 

resposta das coordenações sobre eleição para chefe de 32 

departamento. O prof. Valmir Dias disse que a coordenação de metalurgia 33 

não tem professor para assumir o cargo de chefe de departamento e os 34 

professores desta coordenação decidiram que não aceitarão o cargo de chefe 35 

de departamento enquanto não liberarem a FG (função gratificada). O prof. 36 

Felipe Almeida disse que ainda não tem resposta sobre esta questão porque 37 

a reunião da coordenação de formação geral está sendo realizada hoje e os 38 

professores votarão a respeito desse assunto nesta reunião. A profª. Carolini 39 

Tavares disse que o prof. Evandro Tolentino se colocou a disposição para 40 

ocupar o cargo de chefe de departamento. Os conselheiros decidiram que 41 

será indicado um professor por coordenação que ocupará o cargo de chefe 42 

de departamento e o prof. Rodrigo Gaiba enviará um memorando para Belo 43 

Horizonte (Campus I) pleiteando uma função gratificada para os professores 44 

que ocuparão o referido cargo. Passou-se para o 3º item de pauta que 45 

trata da liberação dos alunos do 3º ano. O prof. Rodrigo Gaiba disse que 46 

esse assunto está sendo tratado no conselho diretor e que os alunos serão 47 



liberados, porém, com novas regras que não foram exigidas no ano anterior 48 

(2012) e será dado um retorno aos alunos a respeito deste assunto até o dia 49 

15 de novembro. Em seguida, passou-se para o 4º item de pauta que diz 50 

respeito à composição de comissão local para eleição do diretor de 51 

unidade. O presidente disse aos conselheiros que a comissão local para 52 

eleição de diretor de unidade deverá ser composta da seguinte forma: dois 53 

professores, dois técnicos administrativos e dois discentes. O prof. Rodrigo 54 

Gaiba disse que sugerirá uma comissão para essa eleição, porém esclareceu 55 

que é apenas uma sugestão e que os conselheiros têm toda liberdade para 56 

discordarem e/ou sugerirem outros membros. A composição da comissão 57 

sugerida foi: Técnicos administrativos: Monalisa Mendonça (presidente da 58 

comissão), Lourenço Godoi, professores: Ísis Pimentel e Marcelo de Sousa e 59 

discentes: Marcus Vinícius (EC) e Amarildo (INF2). A profª. Carolini Tavares 60 

sugeriu indicar um aluno de outra coordenação para não figurarem nesta 61 

comissão dois alunos da mesma coordenação (EC e INF2). A disc. Maria 62 

Clara Barros Mota se prontificou a participar da comissão eleitoral local para 63 

escolha do diretor de unidade, substituindo o disc. Amarildo (INF2). O prof. 64 

Rodrigo Gaiba perguntou aos conselheiros se todos aprovavam a formação 65 

da comissão eleitoral local e todos disseram ser favoráveis à composição da 66 

comissão sugerida. Passou-se para o 5º item de pauta que diz respeito 67 

acesso à internet no Campus. O prof. Luciano Nascimento disse que os 68 

alunos estão com dificuldades em acessar a internet tanto nos seus 69 

computadores pessoais quanto nos computadores dos laboratórios. O prof. 70 

Rodrigo Gaiba disse que os alunos estão utilizando o computador para jogos, 71 

desta forma, o computador do aluno que for identificado jogando será 72 

bloqueado. O prof. Luciano Nascimento disse que os laboratórios 10A, 10B e 73 

11 estão sem acesso à internet. O prof. Luciano Nascimento disse que 74 

inseriu este item de pauta para explanar o problema e sugeriu que, se fosse 75 

possível, trouxesse alguém do Campus I para auxiliar na resolução do 76 

problema. O prof. Rodrigo Gaiba se prontificou a verificar o problema e disse 77 

que dará um retorno a todos pelo email da congregação. Em seguida, 78 

passou-se para 6º item de pauta que trata de palestras sobre drogas e 79 

sexualidade. O prof. Rodrigo Gaiba disse que entregou a demanda sobre as 80 

palestras para a psicóloga Jeysa Vanessa, porém, ela encontra-se de 81 

afastamento para mestrado por dois anos. O prof. Rodrigo Gaiba sugeriu 82 

que o professor de biologia realizasse palestras sobre os assuntos propostos. 83 

O prof. Felipe Almeida disse que ele poderia realizar palestras relacionadas a 84 

assuntos técnicos relacionados à parte fisiológica e, que seria mais 85 

interessante um profissional da área, no caso um psicólogo, palestrar sobre 86 

assuntos como sexualidade, por exemplo. O prof. Rodrigo Gaiba se propôs a 87 

conversar com uma professora do UnilesteMG, profª. Shirley que está 88 

desenvolvendo seu trabalho de doutorado com os alunos do Campus 89 

Timóteo. Encerradas as discussões, o presidente perguntou aos conselheiros 90 

se estes teriam algo a acrescentar nesta reunião. Não houve manifestação 91 

neste sentido. Desta forma, o presidente agradece a presença de todos e 92 

encerra a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Fabiana da Silva Pereira, 93 

lavro a presente ata que, após lida e assinada pelos membros, fica validada 94 

como documento legal. 95 

 96 
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Às quatorze horas do dia vinte de fevereiro de 2013 realizou-se a 20ª reunião 11 

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

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

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

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

Sousa Balbino, prof. Carlos Frederico Campos de Assis, prof. Aurélio Takao 16 

Vieira Kubo e o representante titular discente Fábio Junio Miranda. 17 

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

conselheiros se desejariam incluir ou retirar algum item. Não houve 19 

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

mesma aprovada por unanimidade. O presidente passou para o 1º item de 21 

pauta que trata da aprovação da ata da 19ª reunião ordinária e perguntou se 22 

algum conselheiro desejaria fazer alguma alteração. Não houve manifestação 23 

neste sentido e a ata foi colocada em votação, sendo a mesma aprovada por 24 

dois votos favoráveis e quatro abstenções dos conselheiros prof. Fernando 25 

Castro, prof. Aurélio Takao, prof. Marcelo de Sousa e prof. Carlos Frederico 26 

Campos. Em seguida, passou-se para o 2º item de pauta que trata da 27 

aprovação da ata da 5ª reunião extraordinária. O presidente perguntou se 28 

algum conselheiro desejaria fazer alguma alteração. O prof. Marcelo de Sousa 29 

solicitou o acréscimo da seguinte expressão na linha 31: “9º período” e “10º 30 

período”. A ata foi colocada em votação, com as ressalvas, sendo a mesma 31 

aprovada por cinco votos favoráveis e duas abstenções dos conselheiros prof. 32 

Carlos Frederico Campos e prof. Aurélio Takao. Passou-se para o 3º item de 33 

pauta que diz respeito à apresentação e aprovação das propostas de 34 

calendários letivos para o ano de 2013. Neste momento, o prof. Aurélio Takao 35 

apresentou a proposta dos calendários letivos para 2013, do ensino técnico, a 36 

todos os presentes, projetando-a na tela retrátil e explanou a todos acerca 37 

dos dias letivos, feriados, início e término dos bimestres, férias escolares etc. 38 

O prof. Aurélio Takao ressaltou que a proposta dos calendários 2013 foi feita 39 

de acordo com normas contidas em resoluções do CEPE (Conselho de Ensino, 40 

Pesquisa e Extensão). O prof. Marcelo de Sousa realizou a mesma explanação 41 

para o Calendário Letivo da Graduação. Em seguida, após algumas pequenas 42 

correções/ajustes que deverão ser feitos, o presidente colocou a proposta dos 43 

calendários 2013 em aprovação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. 44 

Passou-se para o 4º e último item de pauta, que trata da eleição para nova 45 

composição da Congregação do Campus Timóteo. O presidente salientou que 46 

no mês de março/2013 será iniciado um processo eleitoral para a nova 47 



composição da congregação. Em seguida, encerradas as discussões, o 48 

presidente perguntou aos conselheiros se estes teriam algo a acrescentar 49 

nesta reunião. Não houve manifestação nesse sentido. Desta forma, o 50 

presidente agradece a presença de todos e encerra a reunião. Nada mais 51 

havendo a tratar, eu, Fabiana da Silva Pereira, lavro a presente ata que, após 52 

lida e assinada pelos membros, fica validada como documento legal. 53 

 54 
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Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte de março de 2013 realizou-se 11 

a 21ª reunião ordinária da Congregação de Unidade no auditório do CEFET-12 

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

sessão, com a verificação do quórum regimental. Os conselheiros presentes 14 

são: prof. Alisson Pinto Chaves, prof. Fernando Castro de Oliveira, prof. 15 

Luciano Nascimento Moreira, prof. Aurélio Takao Vieira Kubo, Téc. Adm. 16 

Adriano Geraldo 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 desejariam incluir ou retirar algum item. Não 19 

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

sendo a mesma aprovada por unanimidade. O presidente passou para o 1º 21 

item de pauta que trata da aprovação da ata da 20ª reunião ordinária e 22 

perguntou se algum conselheiro desejaria fazer alguma alteração. Não houve 23 

manifestação neste sentido, então a ata foi colocada em votação, sendo a 24 

mesma aprovada por cinco votos favoráveis e uma abstenção do conselheiro 25 

prof. Luciano Nascimento. Em seguida, passou-se para o 2º item de pauta 26 

que trata da apresentação da nova proposta do Calendário Letivo de 2013. O 27 

presidente ressaltou que ainda não foi feita uma resolução pelo CEPE 28 

(Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) com o calendário do ano letivo 29 

2013 e as informações das alterações dos calendários estão sendo solicitadas, 30 

não oficialmente, via email. O prof. Luciano Nascimento perguntou se a 31 

extinção da recuperação semestral foi discutida em alguma instância do 32 

CEFET-MG. O prof. Aurélio Takao salientou que são poucas as informações a 33 

respeito das decisões tomadas pela DEPT (Diretoria de Educação Profissional 34 

e Tecnológica). O prof. Aurélio Takao projetou na tela retrátil a proposta de 35 

calendário do ano letivo 2013 contendo as alterações que foram solicitadas 36 

pelo CEPE, considerando a alteração da data do início do ano calendário 2013 37 

e a extinção da recuperação semestral. O prof. Luciano Nascimento sugeriu a 38 

reprovação do calendário uma vez que não há um documento oficial do 39 

CEFET-MG, por exemplo, quanto à extinção da recuperação semestral. O prof. 40 

Luciano Nascimento sugeriu alterar o novo calendário somente com 41 

mudanças que tenham documentos oficiais que possam subsidiar tais 42 

alterações. O presidente afirmou que se o calendário for aprovado somente 43 

com as alterações que foram documentadas oficialmente, provavelmente o 44 

processo contendo a proposta do calendário retorne novamente ao Campus 45 

Timóteo contendo solicitação de correções e com a observação de que o 46 

mesmo apresenta erros materiais. O presidente sugeriu que os conselheiros 47 



deliberassem considerando três opções possíveis, a saber: 1ª) alterar 48 

somente as mudanças que constam na resolução do CEPE-06/13, ou seja, 49 

alteração de início do semestre letivo de 2013; 2ª) considerar o email 50 

recebido pela DEPT como documento oficial, solicitando a alteração referente 51 

à extinção da recuperação semestral; e 3ª) realizar as alterações contidas na 52 

resolução CEPE-06/13 e também as solicitadas por email, incluindo ressalva 53 

quanto à ausência de comunicação oficial. O presidente colocou em votação 54 

as opções. Os conselheiros favoráveis a 1ª opção foram: prof. Luciano 55 

Nascimento e disc. Fábio Junio. Não houve conselheiros favoráveis a 2ª 56 

opção. Os conselheiros favoráveis a 3ª opção foram: prof. Aurélio Takao, 57 

prof. Alisson Pinto, prof. Fernando Castro, Téc. Adm. Adriano Geraldo e prof. 58 

Rodrigo Gaiba. O prof. Aurélio Takao explanou a todos acerca dos dias letivos, 59 

detalhando mês a mês, na proposta de calendário letivo 2013, devidamente 60 

alterada, conforme solicitação do CEPE. O presidente colocou em votação a 61 

proposta do calendário do ano letivo 2013, contendo as alterações sugeridas 62 

pelo CEPE. A proposta do calendário foi aprovada por seis votos favoráveis e 63 

dois votos contrários dos conselheiros disc. Fábio Junio e prof. Luciano 64 

Nascimento. Em seguida, o presidente fez um informe sobre a recomposição 65 

do CEPE. O presidente disse que atualmente o CEPE possui em sua 66 

composição três docentes que representam as unidades do interior e há um 67 

parecer do Conselho Diretor sugerindo a retirada de um representante, ou 68 

seja, apenas dois docentes representariam as unidades do interior. O 69 

presidente ressaltou a importância da permanência dos três representantes 70 

do interior uma vez que estes participarão das decisões que são tomadas 71 

neste conselho. Neste momento, informou aos conselheiros que será enviado 72 

ao Presidente do CEPE, prof. Márcio Basílio, uma solicitação, via Congregação 73 

do Campus Timóteo, para que seja mantida a vaga destinada às unidades do 74 

interior no CEPE. Encerradas as discussões, o presidente perguntou aos 75 

conselheiros se estes teriam algo a acrescentar nesta reunião. Não houve 76 

manifestação nesse sentido. Desta forma, o presidente agradece a presença 77 

de todos e encerra a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Fabiana da 78 

Silva Pereira, lavro a presente ata que, após lida e assinada pelos membros, 79 

fica validada como documento legal. 80 

 81 

 82 

 83 

______________________________ 84 

Prof. Rodrigo Gaiba de Oliveira 85 

Presidente da Congregação do CEFET-MG Campus Timóteo 86 
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 10 

Às quatorze horas do dia vinte e nove de maio de 2013 realizou-se a 22ª 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. Luciano Nascimento Moreira, prof. Aurélio Takao 15 

Vieira Kubo, prof. Armin Franz Isenmann, prof. Aléssio Miranda Júnior, prof. 16 

Felipe Ventura Oliveira. Inicialmente, o presidente informou que a aprovação 17 

da ata seria a última demanda para a 2ª composição da Congregação do 18 

Campus Timóteo. O presidente inicia a reunião passando a palavra para os 19 

conselheiros e perguntou se algum conselheiro desejaria fazer alguma 20 

alteração. Não houve manifestação neste sentido, então a ata foi colocada em 21 

votação, sendo a mesma aprovada por cinco votos favoráveis e uma 22 

abstenção do conselheiro prof. Felipe Ventura. Em seguida, passou-se para a 23 

posse da nova composição da Congregação de Unidade (CNG-3). O 24 

presidente agradeceu a todos os conselheiros que compuseram a 25 

congregação de unidade no período de 2011 a 2013 e, em seguida, leu o 26 

termo de posse para que os novos membros da congregação de unidade 27 

fossem empossados. Encerrada a posse, o presidente agradece a presença de 28 

todos e encerra a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Fabiana da Silva 29 

Pereira, lavro a presente ata que, após lida e assinada pelos membros, fica 30 

validada como documento legal. 31 

 32 
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______________________________ 37 

Prof. Rodrigo Gaiba de Oliveira 38 

Presidente da Congregação do CEFET-MG Campus Timóteo 39 
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