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Às 13 (treze) horas e 40 minutos do dia 09 (nove) do mês de setembro de 2022 11 

(dois mil e vinte e dois), em sessão virtual pela plataforma 12 

“Conferenciaweb”, iniciou-se a 1ª reunião extraordinária da Congregação do 13 

CEFET-MG - Campus Timóteo - do ano de 2022, sob a presidência do Diretor da 14 

Unidade, prof. Erick Brizon D’Angelo Chaib, com a presença dos 15 

representantes do Departamento de Formação Geral (DFGTM), professores 16 

Romerito Valeriano da Silva (titular) e Fabrício Almeida de Castro 17 

(suplente); dos representantes do Departamento de Computação e Construção 18 

Civil (DCCTM), professores Maurílio Alves Martins da Costa (titular) e 19 

Evandro Tolentino (suplente); dos representantes do Departamento de 20 

Metalurgia e Química (DMQTM), professores Armin Franz Isenmann (titular) 21 

e Flávio José de Assis Barony (suplente); da representante dos servidores 22 

Técnico-Administrativos, a Sr.ª. Luana Dias Lacerda Guerra (titular); e do 23 

representante dos discentes, Thales Harvey Crisóstomo Barros (titular). O 24 

prof. Erick abriu a sessão com a verificação do quórum regimental e agradeceu 25 

a presença de todos. Iniciou justificando que a presente reunião foi convocada 26 

de forma extraordinária porque havia na agenda uma reunião ordinária prevista 27 

para o dia 14 (quatorze) de setembro de 2022, mas que nessa data o diretor 28 

estará cumprindo agenda em Belo Horizonte. A pauta da reunião refere-se ao 29 

processo 23062.042815/2022-51 - remoção do professor Lucas Pantuza 30 

Amorim do DCCTM para o Departamento de Computação (DECOM). O 31 

presidente solicitou a inclusão de um informe, a saber, a composição da CGPTM 32 

(Coordenação de Gestão de Pessoas) do Campus que estava sem servidor(a) 33 

desde o pedido de exoneração da servidora Gabriella Beltrame, em fevereiro do 34 

presente ano. Abriu a palavra aos presentes permitindo-se aos membros 35 

comentar ou acrescentar itens na pauta. Como não houve comentários e nem 36 

inclusão de mais itens, o presidente prof. Erick colocou a pauta em regime de 37 

votação e esta obteve aprovação unânime, pelos representantes titulares. 38 

Pauta 1:  23062.042815/2022-51 – Solicitação de remoção do Prof. 39 

Lucas Pantuza: O prof. Erick mencionou que o processo foi aberto por 40 

iniciativa do Prof. Lucas, tendo sido discutido no Departamento de Computação 41 

e Construção Civil (DCCTM). Informou que o rito agora é ser despachado pela 42 

Diretoria de Campus, a partir de deliberação na Congregação. Passou a palavra 43 

ao professor Maurílio, representante do DCCTM, para que apresentasse os 44 

esclarecimentos: o professor Maurílio iniciou argumentando que o professor 45 



 

 

Lucas Pantuza procurou o departamento aproximadamente há três semanas 46 

porque surgiu uma possibilidade de vaga de docente no DECOM, em Belo 47 

Horizonte, na área em que fez o doutorado. Informou que houve um concurso 48 

público nessa área, no qual o único candidato aprovado decidiu por não tomar 49 

posse, permanecendo a vaga em aberto. O professor Maurílio argumentou que 50 

foi realizada uma reunião a Assembleia do DCCTM, que aprovou a solicitação do 51 

pedido de remoção do professor Lucas Pantuza para DECOM, condicionada à 52 

contrapartida de um código de vaga para realização de concurso público para 53 

professor efetivo em área a critério do DCCTM, e à posse do professor aprovado 54 

no concurso realizado no Campus Timóteo. O professor Maurílio argumentou 55 

que atualmente estão sendo debatidas no DCCTM as condições para futuras 56 

remoções e cita o caso de outro docente cuja liberação não foi unânime e que 57 

os professores que estão absorvendo as disciplinas não são os que votaram a 58 

favor da remoção. O professor Flávio Barony ainda perguntou sobre o outro 59 

caso da remoção, se veio o código de vaga para Timóteo, o professor Maurílio 60 

esclareceu que não, a resposta da Direção Geral foi muito clara, que não havia 61 

vaga no Campus receptor e quando houvesse vaga essa poderia vir para o 62 

Campus Timóteo, ao entendimento da Direção Geral. O prof. Erick indagou aos 63 

outros membros se tinham mais considerações a fazer. Na sequência o 64 

professor Romerito demonstrou preocupação sobre a operacionalização das 65 

remoções, que o processo fosse esclarecido aos departamentos. O professor 66 

Maurílio disse fazer questionamos sobre questões de remoção que no seu 67 

entender devem ser tratadas de forma institucional e se assim não o for, o 68 

Campus pode ficar com o ônus da remoção. O professor Erick informou que a 69 

Congregação pode indicar à Direção de Campus que seja emitido um despacho 70 

informativo ao DECOM solicitando a manifestação de interesse, ou seja, o aceite 71 

do professor na sua remoção, antes do posicionamento da própria Congregação. 72 

O professor Maurílio disse que se o processo de remoção for nos mesmos 73 

termos colocados pela Assembleia do Departamento, não vê problema na 74 

liberação. O professor Fabrício argumentou ser importante que os documentos 75 

da Congregação venham com os mesmos termos autorizando a remoção, com a 76 

vaga, o concurso e a posse para o Campus Timóteo. Maurílio argumentou que a 77 

Congregação deveria discutir um formato para essas liberações. O Professor 78 

Romerito disse que já há uma norma a ser respeitada. Após as discussões e 79 

debates sobre a pauta o professor Erick encaminhou para votação conforme a 80 

concordância dos presentes a seguinte deliberação: A Congregação, por meio 81 

de seu presidente, irá solicitar ao DECOM a manifestação de interesse 82 

na remoção do professor. Colocada em votação foi aprovada em decisão 83 

unânime pelos 5 (cinco) representantes titulares. Quanto ao informe, o prof. 84 

Erick comentou que o Campus ainda não recebeu a vaga de Assistente em 85 

Administração, permanece aguardando a Secretaria de Gestão de Pessoas 86 

(SEGEP) convocar os aprovados no concurso e que manifestem interesse de vir 87 

para Timóteo, visto que as vagas do concurso são para Belo Horizonte. Por 88 

causa da vacância originada com a saída, o pedido de exoneração da servidora 89 

Gabriella do CEFETMG -CGPTM, a servidora Jéssica Vieira Silva foi removida da 90 

UORG Diretoria de Campus para a CGPTM. A direção buscou dessa forma 91 

atender melhor às demandas de contratação e/ou posse de servidores, e 92 



 

 

informou ainda, que a servidora Jéssica Vieira e o Alexandre Pereira 93 

(Coordenador de Administração) irão a Belo Horizonte para treinamentos sobre 94 

os sistemas e demandas do setor. Sem outras manifestações ou comentários 95 

dos presentes, e nada mais havendo a tratar, o presidente da sessão, prof. Erick 96 

Brizon D’Angelo Chaib, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 97 

Eu, Solange Carvalho Moreira Rodrigues, membro da Congregação, lavrei a 98 

presente ata, que após lida, conforme e assinada, torna-se válida como 99 

documento legal. 100 

 101 

 102 
 103 

Presidência da Congregação da Unidade de Timóteo 
104 

 
105 

 
106 

  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 

 
112 

 
113 

 
114 

 
115 

Representantes do Departamento de Computação e Construção Civil (DCCTM) 
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___________________________________ 

Prof. Maurílio Alves Martins da Costa 

Titular 

 ____________________________________ 

          Prof. Evandro Tolentino 

Suplente 
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Representantes do Departamento de Metalurgia e Química (DMQTM) 
122 

 
123 



 

 

 

 

  

 

_______________________________________ 

     Prof. Armin Franz Isenmann 

Titular 

 _______________________________________ 

Prof. Flávio José de Assis Barony 

Suplente 
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AUSENTE 

_______________________________________ 

Sra. Luana Dias Lacerda Guerra 

Titular 

 _______________________________________ 

Sr. Alexandre Pereira da Silva 

Suplente 
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AUSENTE 

_______________________________________ 

Sr. Thales Harvey Crisóstomo Barros  

Titular 

 _______________________________________ 

Sra. Letícia Batista Reis 

 Suplente 
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