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Às 16 (dezesseis) horas e 08 (oito) minutos do dia 08 (oito) do mês de junho de 2021 (dois mil 10 
e vinte e um), em sessão virtual pela plataforma “Conferenciaweb”, iniciou-se a 4ª reunião 11 
ordinária da Congregação do CEFET-MG - Campus Timóteo - do ano de 2021, sob a presidência 12 
do Diretor da Unidade, prof. Erick Brizon D’Angelo Chaib, com a presença virtual dos repre-13 
sentantes do Departamento de Formação Geral (DFGTM), professores Romerito Valeriano da 14 
Silva (titular) e Fabrício Almeida de Castro (suplente); dos representantes do Departamento 15 
de Computação e Construção Civil (DCCTM), professores Maurílio Alves Martins da Costa (ti-16 
tular) e Evandro Tolentino (suplente); do representante do Departamento de Metalurgia e Quí-17 
mica (DMQTM), prof. Armin Franz Isenmann (titular); da representante dos servidores Técnico-18 
Administrativos, sra. Luana Dias Lacerda Guerra (titular); e do representante dos discentes, 19 
sr. Marcos Paulo de Souza Pereira (suplente). O prof. Erick abriu a sessão com a verificação 20 
do quórum regimental e agradeceu a presença de todos. Fez a leitura prévia da pauta, com os 21 
seguintes itens: 1) Composição dos Comitês Locais de Acompanhamento de Egressos; 2) Pro-22 
cesso 23062.025876/2021-72 - Redistribuição do Prof. João Paulo Xavier para o IFMG Campus 23 
Congonhas; 3) Informes: 3.1) Instalação de sistema de energia fotovoltaica no Campus Timóteo; 24 
3.2) Vacinação contra Covid-19 dos servidores, colaboradores terceirizados e estagiárias/bolsis-25 
tas no Campus Timóteo; 3.3) Formação da Comissão de Gestão de Laboratórios, conforme Por-26 
taria DIR nº 290/2021 – GDG; 3.4) Não realização da reunião da Congregação no mês de 27 
maio/2021 – a reunião não ocorreu no mês de maio/2021 devido às férias docentes e também 28 
porque não havia pauta urgente. Não havendo outras manifestações de inclusão ou exclusão de 29 
itens, a pauta foi submetida à votação e foi aprovada por unanimidade. Passou-se, então, à ordem 30 
do dia. 1) Composição dos Comitês Locais de Acompanhamento de Egressos – foram encaminha-31 
dos via email aos membros da Congregação uma série de documentos decorrentes do Memorando 32 
Circular nº 54/2021 – DEDC/CEFET-MG, que discorre sobre a criação do Comitê de Acompanha-33 
mento de Egressos. Nesse Memorando, solicita-se que haja indicações, pela Congregação do 34 
Campus, de representantes para compor a Comissão Local de Acompanhamento de Egressos. 35 
Foram indicados previamente alguns nomes, pelas respectivas Coordenações e Departamentos, 36 
para que fossem analisados pela Congregação. Como representante da Diretoria do Campus, foi 37 
indicado o prof. Erick Brizon; como representante dos Coordenadores de cursos de Educação 38 
Profissional e Tecnológica, o prof. Flávio Barony; como representante dos Coordenadores de cur-39 
sos de Graduação, a prof. Márcia Valéria; como representante dos professores das disciplinas de 40 
Formação Geral, o prof. Leonel Muniz; e como representante da Coordenação de Desenvolvimento 41 
Estudantil, o Técnico em Assuntos Educacionais, sr. Evaldo Sérgio. O prof. Erick colocou em vo-42 
tação a composição proposta. Não havendo objeções, a Congregação aprovou por unanimidade 43 
as indicações apresentadas. 2) Processo 23062.025876/2021-72 - Redistribuição do Prof. João 44 
Paulo Xavier para o IFMG Campus Congonhas – o prof. Erick informou que, em dezembro de 2020, 45 
o prof. João Paulo Xavier fez um pedido de remoção para o DELTEC (Departamento de Linguagem 46 
e Tecnologia do CEFET-MG), acerca do qual a Congregação deliberou na 10ª Reunião Ordinária de 47 
2020. Ocorre que, posteriormente, o prof. João Paulo deu início a outro processo de remoção para 48 
o DELTEC. O presidente da reunião informou que, como já existe deliberação recente anterior 49 
sobre o pedido, irá apenas repetir o parecer no novo processo. Sobre o processo de redistribuição, 50 
o prof. Romerito informou que o pedido foi aprovado na Assembleia de Departamento. O prof. 51 
Fabrício, por sua vez, informou que, como chefe do Departamento de Formação Geral, seguiu, no 52 
processo de remoção, a mesma diretriz mencionada pelo prof. Erick, qual seja repetir o parecer 53 
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da Assembleia, visto que o mesmo trata de pedido idêntico em um intervalo inferior a 6 (seis) 54 
meses. O prof. Erick encaminhou o pedido para votação nos seguintes termos: “Aprovação do 55 
pedido de redistribuição do prof. João Paulo Xavier para o Campus Congonhas mediante disponi-56 
bilização de um código de vaga para provimento imediato.” O pedido foi aprovado por unanimi-57 
dade. 3) Informes: 3.1) Instalação de sistema de energia fotovoltaica no Campus Timóteo – 58 
foram recebidos no Campus os materiais de instalação de energia fotovoltaica, que já foi iniciada. 59 
A instalação está sendo feita em cima do bloco A e em parte do telhado do bloco B. O presidente 60 
da reunião apresentou fotos das placas, que totalizaram 210 (duzentas e dez), bem como das 61 
instalações já realizadas. 3.2) Vacinação contra Covid-19 dos servidores, colaboradores terceiri-62 
zados e estagiárias/bolsistas no Campus Timóteo – até o momento foram vacinados 55 (cinquenta 63 
e cinco) docentes, 20 (vinte) técnicos-administrativos e 29 (vinte e nove) colaboradores terceiri-64 
zados, estagiárias e anistiados. Portanto, do efetivo total de 123 (cento e vinte e três) colabora-65 
dores, 104 (cento e quatro) já foram vacinados, com previsão de que haja um número maior de 66 
pessoas vacinadas nos próximos dias. O prof. Romerito perguntou se, com a vacinação, a Biblio-67 
teca do Campus alterou as diretrizes acerca da decisão de não entregar os livros didáticos aos 68 
alunos neste momento, em razão da pandemia. O prof. Fabrício informou que o prof. Sérgio Go-69 
mide fomentará uma discussão entre as áreas de conhecimento do CEFET-MG, a fim de que, a 70 
partir de cada área, sejam feitos relatórios sobre o PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) 71 
a serem disponibilizados para todos os professores dessa respectiva área. Informou também que 72 
todos os professores da Formação Geral participarão de uma reunião acerca da escolha dos livros 73 
do PNLD. O prof. Erick disse que até o momento a diretriz da Biblioteca Central é de não fazer a 74 
entrega dos livros via Biblioteca das Unidades. O prof. Maurílio levantou questionamento acerca 75 
da falta de parâmetros de estudos a serem seguidos pelos alunos diante da ausência de livros 76 
didáticos. O prof. Romerito disse entender que haverá uma precarização do ensino, visto que os 77 
livros são referências bibliográficas básicas que estão nos planos de cursos. 3.3) Formação da 78 
Comissão de Gestão de Laboratórios, conforme Portaria DIR nº 290/2021 – GDG – no ano de 79 
2020, foi feita uma reestruturação organizacional do CEFET-MG, tendo sido criada a Coordenação 80 
de Gestão de Laboratórios para os Campus. Junto a ela foi mencionada a Comissão de Gestão de 81 
Laboratórios, a qual foi regulamentada em abril de 2021, por meio da Portaria DIR nº 290/2021. 82 
Em conformidade com a referida portaria, bem como com a Portaria DIR nº 286/2021, a Direção 83 
de Campus, a partir de consulta aos Departamentos, fez a nomeação da Comissão do Campus 84 
Timóteo. A Comissão do Campus é composta pela servidora Jennifer Catarina de Souza Paula, 85 
como Coordenadora de Gestão de Laboratórios e Presidente da Comissão; pelo servidor Talles 86 
Quintão Pessoa, como representante da Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunica-87 
ção; pelo prof. Leonel Muniz Meireles, como representante do Departamento de Formação Geral; 88 
pelos professores Elder de Oliveira Rodrigues e Evandro Tolentino, como representantes do De-89 
partamento de Computação e Construção Civil; e pelos professores Roney Anderson Nascimento 90 
Aquino e Almir Silva Neto, como representantes do Departamento de Metalurgia e Química (Por-91 
taria DCTM nº 07/2021). O prof. Erick informou que na última sexta-feira (dia 04/06) aconteceu 92 
uma reunião entre a Comissão de Gestão de Laboratórios e as Chefias de Departamento para dar 93 
início ao trabalho dessa Comissão. Neste momento, o presidente da reunião abriu a palavra para 94 
comentários finais. O prof. Romerito sugeriu que seja verificado em todos os Campus se algum 95 
deles entregará os livros didáticos aos alunos, ressaltando sua preocupação com o prejuízo que 96 
a falta dos livros gerará aos discentes. Nada mais havendo a tratar, o presidente da sessão, prof. 97 
Erick, novamente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Jessica Vieira Silva, 98 
servidora técnico-administrativa da Unidade, lavrei a presente ata, que após lida, conforme e 99 
assinada, torna-se válida como documento legal. 100 
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Presidência da Congregação da Unidade de Timóteo 
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  AUSENTE 

___________________________________ 

Prof. Erick Brizon D’Angelo Chaib 

Titular 

 ____________________________________ 

Profa. Silvânia Aparecida de F. Souza 

Suplente 
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Representantes do Departamento de Formação Geral (DFGTM) 
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___________________________________ 

Prof. Romerito Valeriano de Silva 

Titular 

 ____________________________________ 

Prof. Fabrício Almeida de Castro 

Suplente 
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Representantes do Departamento de Computação e Construção Civil (DCCTM) 
112 

 
113 

 

 

  

 

___________________________________ 

Prof. Maurílio Alves Martins da Costa 

Titular 

 ____________________________________ 

     Prof. Evandro Tolentino 

Suplente 
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Representantes do Departamento de Metalurgia e Química (DMQTM) 
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AUSENTE 

_______________________________________ 

     Prof. Armin Franz Isenmann 

Titular 

 _______________________________________ 

Prof. Flávio José de Assis Barony 

Suplente 
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Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos 
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AUSENTE 

_______________________________________ 

Sra. Luana Dias Lacerda Guerra 

Titular 

 _______________________________________ 

Sr. Alexandre Pereira da Silva 
Suplente 
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Representantes dos Discentes 
128 

 
129 

 

AUSENTE 

  

 

_______________________________________ 

Sra. Fernanda Leyr Aguiar das Neves 

Titular 

 _______________________________________ 

Sr. Marcos Paulo de Souza Pereira 

Suplente 
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