
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO CAMPUS TIMÓTEO DO ANO DE 2022

Às 14 (quatorze) horas e 10 (dez) minutos do dia 13 (treze) do mês de abril de 2022 (dois mil e
vinte e dois), no auditório do Campus Timóteo, iniciou-se a 2ª reunião ordinária da Congrega-
ção do CEFET-MG - Campus Timóteo - do ano de 2022, sob a presidência do Diretor da Unida-
de, prof. Erick Brizon D’Angelo Chaib, com a presença do representante do Departamento de
Formação Geral (DFGTM), professor Romerito Valeriano da Silva (titular); dos representan-
tes do Departamento de Computação e Construção Civil (DCCTM), professor Maurílio Alves
Martins da Costa (titular) e professor Evandro Tolentino (suplente); dos representantes do
Departamento de Metalurgia e Química (DMQTM), professor Armin Franz Isenmann (titular) e
professor Flávio José de Assis Barony (suplente); da representante dos servidores Técnico-
Administrativos a Sr.ª. Luana Dias Lacerda Guerra (titular); e dos representantes dos discen-
tes, Thales Harvey Crisóstomo Barros (Engenharia Metalúrgica - titular) e Letícia Batista
Reis (Desenvolvimento de Sistemas - suplente). 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 1ª Reunião Ordinária da Congregação; 2) Recomposi-
ção da representação discente na Congregação de Unidade.  3) Avaliação da viabilidade de
construção de um complexo esportivo na área do campo de futebol, aproveitando a possibilida-
de aberta com a obra de  urbanização do estacionamento em frente ao Bloco A. 4) Informes:
4.1) Andamento da licitação da cantina e do restaurante; 4.2) Recomposição do pessoal técni-
co que solicitou exoneração;  4.3)  Manutenção das salas de aula: ventiladores, cabos HDMI,
projetores e piso; 4.4) Estratégias para conduzir o atraso no ingresso dos alunos no início do
ano letivo; 4.5) Organização da entrega dos livros didáticos aos alunos do ensino médio, pontu-
almente no início do período letivo; 4.6) Realização do Intercampi 2022; 4.7) Reorganização
da numeração das salas de aula. Passou-se, então, à ordem do dia: 1) Aprovação da ata da 1ª
Reunião Ordinária da Congregação – a ata foi previamente enviada a todos por e-mail, como de
costume. O presidente da reunião colocou a ata em votação, que foi aprovada por 5 (cinco) vo-
tos favoráveis (Armin, Erick, Luana, Maurilio e Romerito). 2) Recomposição da representação
discente na Congregação de Unidade – após a leitura do documento com a indicação dos repre-
sentantes discentes, encaminhado pelo Diretório Acadêmico e o Grêmio, o diretor deu posse aos
mesmos. 3) Avaliação da viabilidade de construção de um complexo esportivo na área do cam-
po de futebol aproveitando a possibilidade aberta com a obra de urbanização do estacionamento
em frente ao Bloco A – o diretor mencionou que, com a referida obra, surgiu a possibilidade de
construção de um complexo esportivo na área do campo de futebol, em frente ao Bloco B. Con-
siderando que esta pode ser uma área de expansão no futuro, o diretor consultou a congrega-
ção sobre a viabilidade de construir este complexo esportivo; após discussão, ficou definido que
cada representante na Congregação consultaria seus pares sobre o tema para que a deliberação
ocorra na próxima reunião. 4) Informes: 4.1) Andamento da licitação da cantina e do restau-
rante – o diretor informou que a licitação da cantina foi interrompida por causa da pandemia,
mas que será retomada. No entanto, comentou das dificuldades de ter interessados pelo valor
de aluguel exigido pelo CEFET-MG, mesmo a direção de Campus tendo sugerido a cobrança de
um valor menor, o setor jurídico da instituição determina que o aluguel seja compatível com o
valor do metro quadrado na região. Quanto à licitação de restaurante para fornecimento de re-
feições aos estudantes, o diretor informou que os estudantes que se enquadram nos critérios
estão recebendo auxílio-alimentação de R$175,00 (cento e setenta e cinco reais) e que a DDE
(Diretoria de Desenvolvimento Estudantil) esclareceu que a licitação do restaurante será inicia-
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da ainda neste semestre; o diretor destacou ainda que, após o processo licitatório e início do
fornecimento das refeições os estudantes deixarão de receber o auxílio mencionado.  4.2) Re-
composição do pessoal técnico que solicitou exoneração – o diretor informou que a recomposi-
ção da vaga na Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação será feita por meio
de um novo concurso que terá seu edital divulgado ainda no mês de abril de 2022; quanto à
vaga de assistente em administração, a recomposição será feita por meio de um concurso em
vigor que será homologado em maio e no qual será nomeado um técnico para tomar posse no
Campus de Timóteo. 4.3) Manutenção das salas de aula: ventiladores, cabos HDMI, projetores
e piso – o diretor esclareceu que o CEFET-MG não dispõe de estoque de materiais para reposi-
ção e que estão sendo levantadas as demandas para elaboração de processos licitatórios para
compra de equipamentos e reposição de peças. O diretor ressaltou que os discentes e docentes
devem solicitar os serviços de manutenção por meio do sistema apropriado para que a manu-
tenção que não demandar a compra de peças e equipamentos possa ser realizada. Quanto ao
piso, o diretor esclareceu que a parte de concreto em algumas salas já é a solução para o piso
que estava quebrado e que não há previsão de recomposição do piso utilizando material cerâmi-
co. 4.4) Estratégias para conduzir o atraso no ingresso dos alunos no início do ano letivo – o di-
retor esclareceu que a organização das chamadas de alunos excedentes é de responsabilidade
da COPEVE, não tendo o Campus prerrogativa de interferir neste calendário; mas ressaltou que
os servidores podem se mobilizar, por meio dos representantes nos conselhos especializados,
para tentar tornar o calendário de chamadas mais adequado às necessidades do Campus. 4.5)
Organização da entrega dos livros didáticos aos alunos do ensino médio, pontualmente no início
do período letivo – o diretor informou que entrou em contato com a coordenação de biblioteca
que esclareceu a forma como está organizada a entrega dos  livros didáticos, justificou ainda
que os alunos do 1º (primeiro) ano receberão o livro por último para que dê tempo dos livros
que foram emprestados no ano passado sejam devolvidos e assim evitar que algum aluno não
receba as obras didáticas. O professor Maurílio comentou que seria interessante condicionar a
rematrícula do estudante à entrega dos livros didáticos como forma de tentar contornar o pro-
blema de demora na entrega dos mesmos. 4.6) Realização do Intercampi 2022 – o diretor in-
formou que o Campus Timóteo sediará o Intercampi 2022 que está previsto para ocorrer entre
os dias 24 (vinte e quatro) e 28 (vinte e oito) de outubro do corrente ano, também esclareceu
que as comissões e setores responsáveis pela organização do evento já iniciaram os preparati-
vos. 4.7) Reorganização da numeração das salas de aula – o professor Evandro Tolentino co-
mentou da necessidade de reorganizar a numeração das salas do bloco B para deixá-la mais in-
tuitiva; o diretor concordou que se trata de uma sugestão pertinente e informou que realizará a
análise de viabilidade para as providências ao setor responsável. Nada mais havendo a tratar, o
presidente da sessão, professor Erick, novamente agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião. Eu, Romerito Valeriano da Silva, membro da Congregação, 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
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Representantes do Departamento de Computação e Construção Civil (DCCTM)

___________________________________

Prof. Maurílio Alves Martins da Costa

Titular

____________________________________

          Prof. Evandro Tolentino

Suplente

Representantes do Departamento de Metalurgia e Química (DMQTM)

_______________________________________

     Prof. Armin Franz Isenmann

Titular

_______________________________________

Prof. Flávio José de Assis Barony

Suplente

Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos

AUSENTE

_______________________________________

   Sra. Luana Dias Lacerda Guerra

Titular

_______________________________________

Sr. Alexandre Pereira da Silva
Suplente

Representantes dos Discentes

_______________________________________

Sr. Thales Harvey Crisóstomo Barros 

Titular

_______________________________________

          Sra. Letícia Batista Reis

 Suplente
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SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 18/05/2022

ATA Nº 2/2022 - DCTM (11.63) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 26/05/2022 18:15 )
ARMIN FRANZ ISENMANN

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DMQTM (11.63.04)

Matrícula: 1378020

 (Assinado digitalmente em 19/05/2022 10:40 )
ERICK BRIZON D ANGELO CHAIB

DIRETOR - TITULAR

DCTM (11.63)

Matrícula: 1566170

 (Assinado digitalmente em 19/05/2022 08:25 )
EVANDRO TOLENTINO

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

CTEDITM (11.50.39)

Matrícula: 2685143

 (Assinado digitalmente em 18/05/2022 20:11 )
FLAVIO JOSE DE ASSIS BARONY

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DMQTM (11.63.04)

Matrícula: 2884344

 (Assinado digitalmente em 20/05/2022 11:04 )
LUANA DIAS LACERDA GUERRA

CHEFE - TITULAR

DMQTM (11.63.04)

Matrícula: 1682571

 (Assinado digitalmente em 18/05/2022 20:04 )
MAURILIO ALVES MARTINS DA COSTA

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DCCTM (11.63.05)

Matrícula: 1362330

 (Assinado digitalmente em 18/05/2022 21:42 )
ROMERITO VALERIANO DA SILVA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DFGTM (11.63.03)

Matrícula: 1684740

 (Assinado digitalmente em 18/05/2022 19:19 )
THALES HARVEY CRISOSTOMO BARROS

DISCENTE

Matrícula: 20183026701

 (Assinado digitalmente em 26/05/2022 11:01 )
LETICIA BATISTA REIS

DISCENTE

Matrícula: 20202004679
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