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Às 14 (quatorze) horas do dia 21 (vinte e um) de outubro de 2022 (dois mil e vinte e
dois), em sessão virtual pela plataforma “Conferenciaweb”, iniciou-se a 5ª reunião
ordinária da Congregação do CEFET-MG - Campus Timóteo - do ano de 2022, sob a
presidência do Diretor da Unidade, professor Erick Brizon D’Angelo Chaib, presentes
os representantes do Departamento de Computação e Construção Civil (DCCTM),
professores Maurílio Alves Martins da Costa (titular) e Evandro Tolentino
(suplente); o representante do Departamento de Formação Geral (DFGTM), professor
Romerito Valeriano da Silva (titular); a representante dos servidores
Técnico-Administrativos, a Srª. Luana Dias Lacerda Guerra (titular); e o
representante dos discentes, Thales Harvey Crisóstomo Barros (titular - Engenharia
Metalúrgica). Ausentes os representantes do Departamento de Metalurgia e Química
(DMQTM), professores Armin Franz Isenmann (titular) e Flávio José de Assis
Barony (suplente), o qual justificou ausência. O presidente, professor Erick Brizon, fez
a verificação do quórum regimental o qual foi atendido, apesar das ausências
registradas. Iniciou agradecendo as presenças dos membros e abriu a palavra aos
presentes permitindo-os comentar ou acrescentar itens na pauta da reunião, a saber:
1) Leitura e aprovação da ata da 1ª reunião extraordinária (que tratou do pedido de
remoção do Prof. Lucas Pantuza); 2) Informe: Processo eleitoral para escolha de novos
representantes da Congregação. Sem manifestação, colocou a pauta em regime de
votação e esta obteve aprovação unânime, pelos representantes titulares presentes. O
professor Erick expôs sobre o 1º (primeiro) item de pauta, leitura e aprovação da
ata anterior e confirmou o envio prévio por e-mail da mesma aos membros, o que
permitiu a leitura antecipada. Após sugestão de adequação na forma, feita pelo
professor Romerito e sem mais comentários, a Ata da 1ª Reunião Extraordinária
realizada no dia 09 de setembro de 2022 foi colocada em regime de votação sendo
aprovada por 4 (quatro) votos favoráveis dos representantes titulares (Romerito,
Maurílio, Luana e Thales Harvey). Quanto ao 2°(segundo) item de pauta, informes
sobre o processo eleitoral para a escolha de novos representantes da Congregação de
Campus a partir de 2023/2025 informou que no dia 26 de setembro de 2022 foi
emitida pela Diretoria de Campus a Portaria nº 51/2022, instituindo uma Comissão
Eleitoral Local no âmbito do CEFET-MG - Campus Timóteo. Foi nomeado o Sr. Cássio
Lourenço Guimarães Spíndola como presidente da Comissão, o professor Romerito
Valeriano da Silva e o discente Thales Harvey Crisóstomo Barros. Esclareceu que as
informações sobre o processo eleitoral para a escolha dos novos membros da
Congregação e os demais cargos eletivos do Campus estão publicados no site do
CEFET-MG Campus Timóteo, na aba Eleições. Informou ainda, que havia nomeado na
portaria 47/2022, o prof. João Paulo Xavier como presidente da comissão eleitoral, mas
como ele optou por candidatar-se como representante da DFGTM, foi emitida nova



portaria retirando-se o nome dele. Informou também que já foram feitas as inscrições
para a Congregação de Campus, sendo que há chapas únicas para o DCCTM, DMQTM e
representantes dos TAE´s e que, para a DFGTM há duas chapas concorrendo. Informou
que a votação irá ocorrer no próximo dia 31 de outubro, conforme cronograma previsto
no Edital 173/2022 de 15/09/2022. Abriu a palavra ao prof. Romerito e Thales
permitindo-os acrescentar algo sobre o processo eleitoral. O professor Romerito
confirmou apenas se o processo eleitoral no DFGTM será pelo SigEleições. O prof. Erick
esclareceu que, mesmo sendo chapa única, o processo eleitoral será pelo SigEleições.
Thales Harvey apresentou uma dúvida sobre o processo eleitoral, entre os discentes, se
será como o de Coordenador, aberto aos discentes, se todos poderão votar e pelo
SigEleições. O prof. Erick esclareceu que o processo de escolha dos representantes
discentes não é realizado pelo SigEleições. O prof. Erick abriu novamente a palavra aos
membros possibilitando-os esclarecer mais dúvidas ou fazer comentários. O professor
Maurílio discorreu sobre os processos de remoção futuros sugerindo que estes sejam
submetidos à Congregação somente após já terem sido apreciados e deliberados nos
seus respectivos Departamentos. Lembrou que a Congregação é a instância colegiada
máxima do campus. O prof. Erick indagou aos membros se tinham sugestões quanto
ao trâmite para as remoções. Após debates e discussões o prof. Erick sugeriu aos
membros já deliberar na próxima reunião uma proposta de tramitação, votada e
aprovada para as remoções. Houve a concordância de todos os membros. O prof. Erick
sugeriu então, ao professor Maurílio apresentar na próxima reunião juntamente com a
Sr.ª Luana Dias, representante dos Técnicos Administrativos, uma proposta de
tramitação para as remoções de docentes e técnicos administrativos. Sem outras
manifestações ou comentários dos presentes, e nada mais havendo a tratar, o
presidente da sessão, prof. Erick Brizon D’Ângelo Chaib, agradeceu a presença de todos
e encerrou a reunião. Eu, Solange Carvalho Moreira Rodrigues, membro da
Congregação, lavrei a presente ata, que após lida, conforme e assinada, torna-se
válida como documento legal.
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