
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO CAMPUS TIMÓTEO DO ANO DE 2021

Às 16 (dezesseis) horas e 10 (dez) minutos do dia 10 (dez) do mês de agosto de 2021 (dois mil
e vinte e um), em sessão virtual pela plataforma “Conferenciaweb”, iniciou-se a 6ª reunião
ordinária 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 do repre-
sentante do Departamento de Formação Geral (DFGTM), professor Romerito Valeriano da Sil-
va  (titular);  do representante do Departamento de Computação e Construção Civil (DCCTM),
professor Maurílio Alves Martins da Costa  (titular); do representante do Departamento de
Metalurgia e Química (DMQTM), prof. Armin Franz Isenmann (titular); do representante dos
servidores Técnico-Administrativos, sr. Alexandre Pereira da Silva (suplente) e da represen-
tante dos discentes, sra. Fernanda Leyr (titular). 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 5ª Reunião Ordinária da Congregação;  2) Processo
23062.032169/2021-32 - Licença para tratar de interesse particular – servidor Gustavo Henri-
que dos Santos Ribeiro; 3) Solicitação de desligamento da Congregação pelo aluno Marcos Pau-
lo de Souza Pereira, representante discente suplente; 4) Apreciação da minuta de regulamento
do uso do Ginásio Poliesportivo. 5) Informes: 5.1) Sala compartilhada pelo DFGTM e servidores
da Conservo. Por solicitação do prof. Romerito e da representante discente, foram incluídos na
pauta os seguintes informes: 5.2) Solicitação de informações sobre o andamento da disponibili-
zação das vagas de Português/redação, considerando uma aposentadoria na área (profa. Josye-
le) e a vacância do cargo do professor  Thiago Mattos de Oliveira  (cargo redistribuído para a
UFJF) no Campus Timóteo. 5.3) A representante discente titular, Fernanda, pediu informações
acerca da seleção do (a) novo (a) professor (a) de Português e Redação. 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 5ª Reunião Ordi-
nária da Congregação – a ata foi previamente enviada a todos por e-mail, como de costume. Foi
aprovada por 3 (três) votos favoráveis (prof. Erick, Alexandre e Fernanda) e 2 (duas) absten-
ções (profs. Romerito e Armin). 2) Processo 23062.032169/2021-32 - Licença para tratar de in-
teresse particular – servidor Gustavo Henrique dos Santos Ribeiro – o presidente da reunião in-
formou que solicitou  previamente aos  técnico-administrativos  da  Unidade que deliberassem
acerca do pedido do servidor. Após a deliberação, os representantes dos técnicos na Congrega-
ção encaminharam ao prof. Erick um memorando com o parecer do grupo, que foi favorável à
solicitação. O prof. Romerito questionou se as atividades do servidor Gustavo e da servidora Lili-
ane (cuja licença foi revogada, conforme informado na 5ª Reunião Ordinária da Congregação.
Atualmente, o pedido está em grau de recurso, interposto pela servidora), caso o pedido de li-
cença dela seja deferido, serão absorvidas pelos demais técnicos. O prof. Erick esclareceu que
está respeitando a deliberação dos técnicos, que estão assumindo esses encargos. O servidor
Alexandre informou que, no caso de licença de técnico-administrativos, os setores em que os
servidores licenciados estão lotados absorvem suas atividades. Deixou claro que o servidor Tal-
les Quintão Pessoa, que trabalha diretamente com o Gustavo, disse que o setor absorverá as
demandas de atribuição do colega, caso a licença seja concedida. O prof. Armin mencionou que,
no retorno presencial às aulas, será necessário que um servidor preste assistência técnica à
rede de computadores a fim de que não haja prejuízo às atividades letivas, e disse que, caso o
Talles consiga assumir essa tarefa, manifesta-se favorável à concessão do pedido de licença. O
servidor Alexandre informou que a DTI (Diretoria de Tecnologia da Informação) informou anteri-
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ormente que vários serviços de TI serão automatizados e terceirizados no Campus, e reiterou
que o servidor Talles esclareceu que o setor em que o servidor Gustavo está lotado absorverá as
suas atividades. O presidente da reunião colocou o pedido de licença em regime de votação, o
qual foi aprovado por 3 (três) votos favoráveis (Alexandre, Fernanda e prof. Armin) e 1 (uma)
abstenção (prof. Romerito). O prof. Armin novamente informou que seu voto favorável condici-
ona-se à manutenção segura da rede por outro servidor, garantindo o bom funcionamento do
sistema de informática no Campus em caso de retorno das aulas presenciais. Diante do resulta-
do, o prof. Erick informou que anexará o memorando com o parecer dos técnico-administrativos
ao processo, bem como, na qualidade de Diretor de Campus, fará um despacho informativo
para dar prosseguimento aos trâmites necessários. 3) Solicitação de desligamento da Congre-
gação pelo aluno Marcos Paulo de Souza Pereira, representante discente suplente – o aluno soli-
citou o seu desligamento da Congregação em razão de incompatibilidade de horário das reuni-
ões com suas atividades profissionais. O presidente da reunião declarou, portanto, a vacância
do cargo a partir da presente data. Solicitou à representante discente titular que acione seus
pares para uma nova eleição, esclarecendo que deve haver participação e manifestação escrita
tanto do DA (Diretório Acadêmico), quanto do Grêmio Estudantil. 4) Apreciação da minuta de
regulamento do uso do Ginásio Poliesportivo – diante das sugestões apresentadas na última
reunião da Congregação, a profa. Luiza Aguiar redigiu uma nova versão da minuta de regula-
mento do uso do Ginásio, a qual foi encaminhada anteriormente, por e-mail, a todos os mem-
bros da Congregação. Discutiu-se, inicialmente, sobre eventual análise jurídica do documento
por parte do CEFET-MG. O prof. Maurílio sugeriu que os diretores de outros Campus sejam con-
sultados sobre a conduta adotada por eles nessa situação. O presidente da reunião disponibili-
zou-se a solicitar ao Diretor do Campus Divinópolis, Unidade cujo regulamento para uso do Gi-
násio Poliesportivo serviu de base para a elaboração da minuta do regulamento do Campus Ti-
móteo, que encaminhem um memorando conjunto à Diretoria-Geral, solicitando a análise da ini-
ciativa. Após deliberação e concordância de todos os membros, decidiu-se que a Direção de
Campus encaminhará o termo de regulamento de uso para apreciação da Diretoria-Geral. O
prof. Erick fez algumas considerações acerca de correções gramaticais necessárias na minuta,
solicitando ao servidor Alexandre, representante da Comissão do Ginásio, que as alterações se-
jam providenciadas. Por sugestão do prof. Armin, decidiu-se que, nos formulários de cadastra-
mento para solicitação de reserva do Ginásio, o documento de identificação seja padronizado,
devendo constar a identidade do solicitante. O presidente da reunião sugeriu que seja disponibi-
lizada a todos os interessados, junto com os formulários de solicitação de reserva e o termo de
responsabilidade, uma tabela com os agendamentos de uso do Ginásio. O prof. Armin sugeriu,
ainda, que seja elaborado um documento para que, ao final da reserva, seja feito um checklist
das condições de entrega do espaço. O servidor Alexandre disse que essa vistoria já estava pre-
vista. Submetida à votação, a minuta foi aprovada por unanimidade. O prof. Erick ressaltou que
o termo de regulamento será implantado e monitorado, tendo a Congregação total autonomia
para solicitar nova inclusão em pauta futura a fim de que sejam feitas revisões desse termo. O
prof. Romerito sugeriu que a iniciativa seja reproduzida com todos os espaços do Campus passí-
veis de empréstimo. O termo de regulamento será anexado a esta ata. Além disso, junto com
os formulários, estará disponível no site da Unidade. 5) Informes: 5.1) Sala compartilhada pelo
DFGTM e servidores da Conservo – o prof. Erick informou que o Departamento de Formação Ge-
ral (DFGTM) passou a compartilhar o espaço de uma das salas do Ginásio com os terceirizados
da empresa Conservo. O espaço está sendo utilizado pela profa. Luiza Aguiar para o armazena-
mento de materiais das aulas de Educação Física. 5.2) Solicitação de informações sobre o anda-
mento da disponibilização das vagas de Português/redação, considerando uma aposentadoria na
área (profa. Josyele) e a vacância do cargo do professor Thiago (cargo redistribuído para a
UFJF) – o presidente da reunião esclareceu que foi informado anteriormente de que a vaga da
profa. Josyele já foi utilizada pela Diretoria-Geral do CEFET-MG. Quanto à vaga do prof. Thiago,
a direção de Unidade precisa de um documento do DFGTM, direcionado à Diretoria-Geral, refor-
çando que o Campus Timóteo conta com essa vaga. O prof. Erick, na qualidade de Diretor de
Unidade, disponibilizou-se a assinar esse documento em conjunto com o chefe do DFGTM. O
prof. Romerito solicitou que, em relação à vaga da profa. Josyele, seja enviado um memorando
à Diretoria-Geral para formalizar que a vaga já foi utilizada, visto que isso gerou um déficit de
pessoal ao Campus Timóteo. O presidente da reunião comprometeu-se a elaborar, com o chefe
do DFGTM, dois memorandos direcionados à Diretoria-Geral abordando sobre as vagas. 5.3) A
representante discente titular, Fernanda, pediu informações acerca da seleção do (a) novo (a)
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professor (a) de Português e Redação – o prof. Erick explicou que esse assunto, por tratar-se de
uma pauta acadêmica, está sendo conduzido diretamente pelo Departamento de Formação Ge-
ral e pela DEPT – Diretoria de Educação Profissional e Tecnológica. 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)

AUSENTE

___________________________________

Prof. Romerito Valeriano de Silva

Titular

____________________________________

Prof. Fabrício Almeida de Castro

Suplente

Representantes do Departamento de Computação e Construção Civil (DCCTM)

AUSENTE

___________________________________

Prof. Maurílio Alves Martins da Costa

Titular

____________________________________

          Prof. Evandro Tolentino

Suplente

Representantes do Departamento de Metalurgia e Química (DMQTM)

AUSENTE

_______________________________________

     Prof. Armin Franz Isenmann

Titular

_______________________________________

Prof. Flávio José de Assis Barony

Suplente
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Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos

AUSENTE

_______________________________________

Sra. Luana Dias Lacerda Guerra

Titular

_______________________________________

Sr. Alexandre Pereira da Silva
Suplente

Representantes dos Discentes

AUSENTE

_______________________________________

Sra. Fernanda Leyr Aguiar das Neves

Titular

_______________________________________

Sr. Marcos Paulo de Souza Pereira

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

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 10/08/2021

ATA Nº 16/2021 - DCTM (11.63) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 24/09/2021 13:54 )
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA

COORDENADOR - TITULAR

CADTM (11.63.02)

Matrícula: 1641261

 (Assinado digitalmente em 05/10/2021 16:36 )
ARMIN FRANZ ISENMANN

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DMQTM (11.63.04)

Matrícula: 1378020

 (Assinado digitalmente em 24/09/2021 15:49 )
ERICK BRIZON D ANGELO CHAIB

DIRETOR - TITULAR

DCTM (11.63)

Matrícula: 1566170

 (Assinado digitalmente em 24/09/2021 10:47 )
MAURILIO ALVES MARTINS DA COSTA

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DCCTM (11.63.05)

Matrícula: 1362330

 (Assinado digitalmente em 24/09/2021 09:00 )
ROMERITO VALERIANO DA SILVA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DFGTM (11.63.03)

Matrícula: 1684740

 (Assinado digitalmente em 24/09/2021 18:16 )
FERNANDA LEYR AGUIAR DAS NEVES

DISCENTE

Matrícula: 20192009352
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