
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO CAMPUS TIMÓTEO DO ANO DE
2021

Às 15 (quinze) horas e 07 (sete) minutos do dia 27 (vinte e sete) do mês de janeiro de 2021
(dois mil e vinte e um), em sessão virtual pela plataforma “Conferenciaweb”, iniciou-se a 1ª
reunião extraordinária da Congregação do CEFET-MG – Campus Timóteo do ano de 2021, sob a
presidência do Diretor da Unidade, prof. Erick Brizon D’Angelo Chaib, com a presença virtual
dos  representantes  do  Departamento  de  Formação  Geral  (DFGTM),  professores  Romerito
Valeriano da Silva  (titular) e  Fabrício Almeida de Castro (suplente); do representante do
Departamento de Computação e Construção Civil (DCCTM), prof.  Maurílio Alves Martins da
Costa  (titular);  do  representante  do  Departamento  de  Metalurgia  e  Química  (DMQTM),
professor  Carlos  Eduardo  Oliveira  Andrade  (titular)  e  da  representante  dos  servidores
técnico-administrativos,  Luana Dias Lacerda Guerra  (suplente). Registra-se a ausência da
representação discente na reunião.  O prof. Erick abriu a sessão com a verificação do quórum
regimental e agradeceu a presença de todos. Fez a leitura prévia da pauta, com os seguintes
itens: 1) Aprovação da ata da 10ª Reunião Ordinária de 2020;  2) Homologação do processo
eleitoral  da Congregação - legislatura 2021-2023. Questionou se havia outros itens a serem
incluídos em pauta. Os professores Carlos Eduardo e Fabrício solicitaram a inclusão do item 3:
3)  Reposição  do quadro  efetivo  de docentes  do DMQTM e do DFGTM.  Não havendo outras
manifestações de inclusão ou exclusão de itens, a pauta foi submetida à votação e foi aprovada
por  unanimidade.  Passou-se,  então,  à  ordem do dia. 1) Aprovação  da  ata da  10ª Reunião
Ordinária de 2020 – a ata foi encaminhada por e-mail no dia 06/01/2021. Não houve pedidos
de alterações e, portanto, a ata foi submetida a votação, tendo sido aprovada por 3 (três) votos
a  favor  e  abstenção  por  parte  da  sra.  Luana,  que  não  estava  presente  na  reunião.
2) Homologação do processo eleitoral da Congregação - legislatura 2021-2023 – o presidente
de sessão explicou que a Diretoria da Unidade optou por manter o mesmo processo cadastrado
no SIPAC (nº23062.002559/2019-63) para as eleições de 2019 – mandato 2019-2021, a fim de
manter um histórico  das eleições  da Congregação.  Na data de hoje,  foi  enviado um e-mail
solicitando aos membros da Congregação a leitura prévia dos documentos do processo, caso
fosse possível.  O professor  Erick explicou também que,  conforme o Memorando Circular  nº
11/2021 – GDG, compete à Direção da Unidade nomear os membros eleitos para compor a
Congregação na próxima legislatura, após a homologação do resultado da eleição pela atual
composição.  O presidente da sessão apresentou formalmente os documentos constantes  no
processo,  que  se  tratam  das  indicações,  pelos  Departamentos,  discentes  e  técnico-
administrativos, dos membros que irão representá-los na Congregação – legislatura 2021-2023.
Foi  aberto  espaço  para  comentários.  Não  havendo  quaisquer  observações,  o  resultado  da
eleição foi, então, encaminhado para votação e foi homologado, por unanimidade, pela atual
composição da Congregação.  3) Reposição do quadro efetivo de docentes do DMQTM e do
DFGTM – O professor Carlos Eduardo disse que solicitou a inclusão do ponto de pauta porque o
professor Tiago, do Departamento de Metalurgia e Química, deixou a Unidade, aumentando o
déficit do efetivo de docentes do Departamento, como foi mencionado na última reunião da
Congregação. O prof. Erick disse que já conversou com a servidora Luana, na qualidade de
Chefe  do  DMQTM,  para  que  sejam  feitas  as  articulações  necessárias  com  o  Gabinete  da
Diretoria Geral do CEFET-MG a fim de que a Unidade não perca a vaga do referido docente. A
sra.  Luana, que também é representante dos técnico-administrativos na Congregação,  disse
que é importante registrar em ata que já estão sendo feitas mobilizações para se fazer um
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aproveitamento de concurso  ou uma redistribuição,  se  for  o  caso,  para  repor  o efetivo  do
Departamento. O prof. Carlos Eduardo novamente ressaltou sua preocupação com a diminuição
do  corpo  docente  do  Departamento.  Disse  que  com  a  crescente  demanda  de  oferta  de
disciplinas em função do curso de Engenharia Metalúrgica, não foi possível ofertar, no segundo
semestre de 2020, duas disciplinas devido à ausência de professores, tendo em vista a saída do
prof.  Tiago e a  impossibilidade de efetivar o substituto para a vaga do prof.  Valmir. Disse,
ainda,  que é  urgente a reposição  do  quadro de professores  do DMQTM, principalmente do
efetivo, pois tem havido muita dificuldade de se preencher vagas administrativas, como vagas
de representação na Congregação, em Colegiados, no NDE (Núcleo Docente Estruturante), em
Coordenações e de Chefia de Departamento, já que todos os professores, além das aulas, estão
assumindo vários cargos administrativos, o que tem gerado bastante sobrecarga de trabalho. O
prof.  Fabrício disse que só chegou ao conhecimento do DFGTM  acerca da aposentadoria  da
profa. Josyele Ribeiro Caldeira Reciolino no ano passado, porém a aposentadoria ocorreu no
final de 2019. Disse que, dessa forma, tem conversado com a Diretoria de Unidade, bem como
com a profa. Carla Chamon, chefe de gabinete do CEFET-MG, para tentar manter essa vaga no
DFGTM, visto que nos últimos anos 2 (dois) professores do Departamento foram removidos
para BH; 1 (uma) professora está em licença capacitação; há 1 (um) professor novato e 1(um)
professor  que  está  fazendo  doutorado.  Dessa  forma,  o  prof.  Fabrício  solicitou  que  ficasse
registrado em ata que o DFGTM está tentando manter no Departamento a vaga decorrente da
aposentadoria da profa. Josyele Ribeiro para suprir parte da carência de docentes. A sra. Luana
questionou ao prof. Erick se ele sabe o motivo de o CEFET-MG não estar conseguindo abrir
concursos,  visto  que  muitos  IF’s  abriram  concurso  no  ano  passado,  ao  que  o  prof.  Erick
respondeu que não tem informação a esse respeito, sabendo apenas que o CEFET-MG não está
recebendo novos códigos de vaga. O presidente da reunião aproveitou a oportunidade para
reforçar que não está na competência da Diretoria de Unidade a gestão das vagas, cabendo a
ela apenas conduzir os contatos com a Diretoria-Geral para viabilizar a alocação de vagas na
Unidade.  O prof.  Erick agradeceu a todos pelo mandato exercido na legislatura 2019-2020,
especialmente ao professor Carlos Eduardo, que não apresentou nova candidatura. Apresentou
o link do site da Unidade, em que constam os relatórios administrativo e acadêmico-pedagógico
utilizados nas últimas reuniões, bem como todas as atas de reuniões do ano de 2020.  Nada
mais havendo a tratar, o presidente da sessão, prof. Erick, novamente agradeceu a presença de
todos  e  encerrou  a  reunião.  Eu,  Jessica  Vieira  Silva,  servidora  técnico-administrativa  da
Unidade,  lavrei  a  presente  ata,  que após  lida,  conforme  e  assinada,  torna-se  válida  como
documento legal.

Presidência da Congregação da Unidade de Timóteo

AUSENTE

___________________________________

Prof. Erick Brizon D’Angelo Chaib

Titular

____________________________________

Profa. Silvânia Aparecida de F. Souza

 Suplente

Representantes do Departamento de Formação Geral (DFGTM)

___________________________________

Prof. Romerito Valeriano de Silva

____________________________________

Prof. Fabrício Almeida de Castro
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 Titular  Suplente

Representantes do Departamento de Computação e Construção Civil (DCCTM)

AUSENTE

___________________________________

Prof. Maurílio Alves Martins da Costa

Titular

____________________________________

Profa. Cristina da Rocha Alves

 Suplente

Representantes do Departamento de Metalurgia e Química (DMQTM)

AUSENTE

_______________________________________

Prof. Carlos Eduardo Oliveira Andrade

Titular

_______________________________________

Prof. Almir Silva Neto

 Suplente

Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos

AUSENTE

_______________________________________

Sr. Alexandre Pereira da Silva

 Titular

_______________________________________

Sra. Luana Dias Lacerda Guerra
Suplente

Representantes dos Discentes

AUSENTE AUSENTE

_______________________________________

Sr. Guilherme Augusto Sousa Eler  

 Titular

_______________________________________

Sra. Fernanda Leyr Aguiar das Neves

Suplente

Ata da 1ª Reunião Extraordinária da Congregação do CEFET MG – Campus Timóteo - 27/01/2021 3

98
99
100
101

102
103
104
105
106

107
108
109
110
111

112
113
114
115

116



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE
MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO,
ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 27/01/2021

ATA Nº 4/2021 - DCTM (11.63) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 29/01/2021 19:48 )
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA ANDRADE

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DMQTM (11.63.04)

Matrícula: 2560810

 (Assinado digitalmente em 29/01/2021 15:34 )
ERICK BRIZON D ANGELO CHAIB

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DCTM (11.63)

Matrícula: 1566170

 (Assinado digitalmente em 29/01/2021 17:56 )
FABRICIO ALMEIDA DE CASTRO

CHEFE - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DFGTM (11.63.03)

Matrícula: 2146238

 (Assinado digitalmente em 29/01/2021 16:55 )
LUANA DIAS LACERDA GUERRA

TECNICO DE LABORATORIO AREA

DMQTM (11.63.04)

Matrícula: 1682571

 (Assinado digitalmente em 02/02/2021 06:51 )
MAURILIO ALVES MARTINS DA COSTA

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DCCTM (11.63.05)

Matrícula: 1362330

 (Assinado digitalmente em 29/01/2021 15:43 )
ROMERITO VALERIANO DA SILVA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DFGTM (11.63.03)

Matrícula: 1684740

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sig.cefetmg.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 4 2021 ATA 29/01/2021 2dd1adf332
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