
ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 1 

DEPARTAMENTAL DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA. 2 

 3 

Às dez horas e dez minutos, do dia 30 de outubro de 2018, na sala 4 

118, primeiro andar do prédio principal, campus II, Unidade de 5 

Belo Horizonte do Centro Federal de Educação Tecnológica de 6 

Minas Gerais, realizou-se a 11ª Reunião Ordinária da Assembleia 7 

do Departamento de Matemática, sob a presidência de Tatiana 8 

Leal Barros (chefe do departamento) e Érica Marlúcia Leite Pagani 9 

(sub-chefe), contando com a presença dos seguintes professores: 10 

Arthur Rodrigo Bosco de Magalhães, Camila Ferreira de Souza, 11 

Carlos Magno Martins Cosme, Charles Souza do Amaral, 12 

Christiano Otávio de Rezende Sena, Éden Santana Campos 13 

Amorim, Fausto de Camargo Jr., Fernanda Aparecida Ferreira, 14 

Giancarlo Queiroz Pellegrino, Gilmer Jacinto Perez, Grace Ribeiro 15 

da Silva, Gisele Teixeira Dias Costa Pinto, Jane Lage Bretas, 16 

Jeanne Carmo Amaral Dias, José Geraldo Peixoto de Faria, 17 

José Luiz Acebal Fernandes, Luis Alberto D’Afonseca, Marcela 18 

Richele Ferreira, Maria Beatriz Guimarães Barbosa, Pedro 19 

Henrique Pereira Daldegan, Regina Márcia Faber Araújo, Ricardo 20 

Saldanha de Morais, Sandra Mara Alves Jorge, Valéria Guimarães 21 

Moreira e Yara Patrícia de Queiroz Guimarães. Os professores 22 

André Ferreira e Pereira, Izabela Marques de Oliveira e Jônathas 23 

Douglas Santos de Oliveira estão afastados para qualificação.  24 

Após a verificação do quorum, a presidente da Assembleia colocou 25 

em votação a seguinte proposta de pauta, aprovada por 26 

unanimidade: 1 – Apreciação de Justificativa de ausência; 2 – 27 

Apreciação das atas da 6ª e 7ª Assembleias do DM; 3 – Análise e 28 

discussão da solicitação de transferência de setor do servidor José 29 

Aluizio Viana Filho; 4 – Recondução dos atuais representantes do 30 

Colegiado do curso técnico de nível médio em Química; 5 – Eleição 31 

de membros do DM para o Colegiado do curso de Química 32 

Tecnológica; 6 – Eleição de membros do DM para o Colegiado do 33 

curso de Administração; 7 – Eleição de membros do DM para o 34 

Colegiado do curso de Engenharia da Computação; 8 – Eleição de 35 

membros do DM para o Colegiado do curso de Engenharia 36 

Mecânica; 9- Eleição de membros do DM para o Colegiado do curso 37 

de Engenharia de Produção Civil; 10- Eleição de membros do DM 38 

para o Colegiado do curso de Engenharia de Transportes; 11- 39 

Eleição de membros do DM para o Colegiado do curso de 40 

Engenharia Elétrica; 12 – Atribuições para os professores Jane 41 

Lage Bretas e Pedro Henrique Pereira Daldegan; 13 – Atribuições 42 

da Câmara Departamental; 14 – Orientações para preenchimento 43 

de Relatórios; 15 – Relato da Comissão de Patrimônio do DM. 1 – 44 

Apreciação de Justificativa de ausência: Justificaram ausência, 45 

por estarem ministrando aula, os seguintes professores: Clístenes 46 

Lopes da Cunha, Célio Roberto Melilo, Luciano Coutinho dos 47 

Santos e José Geraldo de Araújo Pereira. Colocada em votação as 48 



justificativas foram aprovadas por unanimidade. 2 – Apreciação 49 

das atas da 6ª e 7ª Assembleias do DM: As atas da 6ª e 7ª 50 

Assembleias do DM tiveram contribuições por email e colocadas em 51 

votação separadamente. A ata da 6ª Assembleia do DM foi lida e 52 

colocada em votação, sendo aprovada por maioria dos presentes 53 

registrando-se duas abstenções. A ata da 7ª Assembleia do DM foi 54 

lida e colocada em votação, sendo aprovada por maioria dos 55 

presentes registrando-se uma abstenção. 3 – Análise e 56 

discussão da solicitação de transferência de setor do 57 

servidor José Aluizio Viana Filho: A professora Tatiana 58 

informou que no dia 8 de outubro de 2018 enviou a todos os 59 

professores do DM um email comunicando que tendo em vista as 60 

várias manifestações de impossibilidade de comparecimento e, 61 

possível dificuldade de quórum, seria cancelada a convocação da 62 

assembleia, prevista para o dia 16 de outubro de 2018. Justificou a 63 

urgência na convocação da presente assembleia, devido ao 3º item 64 

da pauta proposta:  Análise e discussão da solicitação de 65 

transferência de setor do servidor José Aluizio Viana Filho. A 66 

professora Tatiana relatou que no dia 03 de outubro, a chefia do 67 

DM foi chamada para uma reunião com o setor de recursos 68 

humanos, juntamente com a Vice-Diretora do CEFET-MG, para 69 

tratar de possível transferência do Aluizio. Nesta reunião foi 70 

comunicado que o Aluízio está em desvio de função, pois tem 71 

cargo de assistente de aluno. Disseram ainda que a função de 72 

assistente de aluno está sendo necessária no prédio 20 do campus 73 

II. A professora Tatiana perguntou à Vice-Diretora se era um 74 

comunicado ou uma consulta, e expuseram que gostariam que 75 

fosse feita transferência com acordo entre as partes. Disseram que 76 

receberíamos uma secretária, Renata Caldeira, que é atualmente 77 

do Departamento de Engenharia de Transportes. Pedem que o DM 78 

se manifeste até a próxima semana. A professora Tatiana informou 79 

que conversou pessoalmente com algumas pessoas do DM sobre a 80 

possível transferência do Aluízio, sendo a primeira delas o próprio 81 

Aluízio. Recebeu sugestão de alguns professores de elaborarmos 82 

um texto dizendo que queremos que o Aluízio permaneça no DM e 83 

que este texto seja assinado por todos os docentes do DM. Ficou 84 

decido que a professora Érica Leite Pagani fará uma proposta de 85 

texto, expondo os motivos da importância da permanência do 86 

Aluízio para o DM. O texto preliminar será enviado por email para 87 

todos os professores do DM, para contribuições. 4 – Recondução 88 

dos atuais representantes do Colegiado do curso técnico de 89 

nível médio em Química: A professora Tatiana relatou que 90 

recebeu memorando solicitando a Recondução dos atuais 91 

representantes do Colegiado do curso técnico de nível médio em 92 

Química que são os professores Christiano Otávio de Rezende Sena 93 

(titular) e Regina Márcia Faber Araújo (suplente). No último dia 10 94 

de outubro, o núcleo da EPTNM aprovou tal recondução. Colocada 95 

em votação a homologação foi aprovada por maioria dos presentes 96 



registrando-se três abstenções. 5 – Eleição de membros do DM 97 

para o Colegiado do curso de Química Tecnológica: A 98 

professora Tatiana informou que eram representantes do antigo 99 

Departamento de Física e Matemática no Colegiado do curso de 100 

Química Tecnológica as professoras: Jeanne Carmo Amaral Dias 101 

(suplente) e a Márcia Motta Jardim (titular). Os presentes foram 102 

consultados sobre interesse em participar do referido colegiado. 103 

Foram eleitos os professores: Tatiana Leal Barros (titular) e Pedro 104 

Henrique Pereira Daldegan (suplente). 6 – Eleição de membros 105 

do DM para o Colegiado do curso de Administração: A 106 

professora Tatiana informou que eram representantes do DM no 107 

Colegiado do curso de Administração os professores: Camila 108 

Ferreira de Souza (titular) e Luis Alberto D’Afonseca(suplente),  109 

Eles foram reeleitos com a seguinte composição Luis Alberto 110 

D’Afonseca (titular) e Camila Ferreira de Souza (suplente). 7 – 111 

Eleição de membros do DM para o Colegiado do curso de 112 

Engenharia da Computação: A professora Tatiana informou que 113 

eram representantes do DM no Colegiado do curso de Engenharia 114 

de Computação os professores: Ricardo Saldanha de Morais 115 

(titular) e Grace Ribeiro da Silva (suplente). Os presentes foram 116 

consultados sobre interesse em participar do referido colegiado. 117 

Foram eleitas as professoras: Jane Lage Bretas (titular) e Grace 118 

Ribeiro da Silva (suplente). 8 – Eleição de membros do DM 119 

para o Colegiado do curso de Engenharia Mecânica: A 120 

professora Tatiana informou que eram representantes do DM no 121 

Colegiado do curso de Engenharia Mecânica as professoras: Grace 122 

Ribeiro da Silva (titular) e Sandra Mara Alves Jorge (suplente) e 123 

estas foram reeleitas. 9- Eleição de membros do DM para o 124 

Colegiado do curso de Engenharia de Produção Civil: A 125 

professora Tatiana informou que eram representantes do antigo 126 

Departamento de Física e Matemática no Colegiado do curso de 127 

Engenharia de Produção Civil os professores Cláudio Siqueira 128 

(titular) e Éden Santana Campos Amorim (suplente). Os presentes 129 

foram consultados sobre interesse em participar do referido 130 

colegiado. Foram eleitos os professores: Éden Santana Campos 131 

Amorim (titular) e Ricardo Saldanha de Morais (suplente). 10- 132 

Eleição de membros do DM para o Colegiado do curso de 133 

Engenharia de Transportes: A professora Tatiana informou que 134 

eram representantes do DM no Colegiado do curso de Engenharia 135 

de Transportes os professores Éden Santana Campos Amorim 136 

(titular) e Carlos Magno Martins Cosme (suplente). Os presentes 137 

foram consultados sobre interesse em participar do referido 138 

colegiado. Foram eleitos os professores: Ricardo Saldanha de 139 

Morais (titular) e Éden Santana Campos Amorim (suplente). 11- 140 

Eleição de membros do DM para o Colegiado do curso de 141 

Engenharia Elétrica: A professora Tatiana informou que eram 142 

representantes do DM no Colegiado do curso de Engenharia 143 

Elétrica os professores Luciano Coutinho dos Santos (titular) e 144 



Sandra Mara Alves Jorge (suplente). Os presentes foram 145 

consultados sobre interesse em participar do referido colegiado. 146 

Foram eleitos os professores: Sandra Mara Alves Jorge (titular) e 147 

Pedro Henrique Pereira Daldegan (suplente). 12 – Atribuições 148 

para os professores Jane Lage Bretas e Pedro Henrique 149 

Pereira Daldegan: A professora Tatiana relatou que, após a 150 

licença maternidade e as férias, a professora Jane Lage Bretas  151 

está retornando às atividades. Não há inicialmente uma turma para 152 

que ela assuma. O professor Pedro Henrique Pereira Daldegan foi 153 

contratado recentemente e assumiu as aulas da turma extra de 154 

Cálculo I, que era ministrada pela professora Gisele Teixeira Dias. 155 

Nessa situação, ambos teriam dificuldades em atingir a pontuação 156 

nos encargos acadêmicos. Colocada em votação alterações de 157 

encargos envolvendo estes dois professores, foi aprovada por 158 

maioria dos presentes, registrando-se três abstenções. A 159 

professora Sandra Mara Alves Jorge, informou que recebeu 160 

mensagem do coordenador do Núcleo da Graduação, professor 161 

Luciano Coutinho dos Santos, pedindo para pautar abertura de 162 

edital de seleção de professor substituto. Foi colocada em votação 163 

a alteração na pauta, para incluir o item: Solicitação de abertura 164 

de edital seleção de professor substituto para o DM. Colocada 165 

em votação, a inclusão foi aprovada por maioria dos presentes, 166 

registrando-se um voto contrário e uma abstenção. Passou-se ao 167 

novo item da pauta: Solicitação de abertura de edital seleção 168 

de professor substituto para o DM: Tendo em vista o final do 169 

ano letivo e a não existência de edital de seleção de professor 170 

substituto em vigor, faz necessária a abertura de seleção de 171 

substitutos. A professora Tatiana destacou que será o primeiro 172 

edital para seleção de substituto após a criação do DM e que 173 

deveríamos fazer uma ampla discussão, para decidirmos se 174 

teremos um edital em cada núcleo ou um edital único. Destacou 175 

ainda, que facilitaria a administração do DM, um professor que 176 

possa ministrar aulas nos dois níveis, já que podemos ter menos 177 

de 10 horas aula semanais sem docente em cada núcleo e com 178 

dois editais abertos, não poderíamos chamar de um núcleo para 179 

que ministre aula nos dois. Pediu-se que se verifique junto às 180 

Diretorias de Graduação e da EPTNM se há impedimento jurídico de 181 

dois editais, sendo um para cada núcleo. Após várias 182 

manifestações dos presentes, destacando benefícios e problemas 183 

de se ter um edital unificado ou de termos dois editas, a 184 

assembleia decidiu por encaminhar aos núcleos a seguinte consulta 185 

acerca de perfil de professor substituto a ser contratado pelo DM: 186 

Caso seja edital único, o que cada núcleo poderia abdicar de exigir, 187 

para construir um perfil unificado? Qual graduação? Deve-se exigir 188 

licenciatura? Além disso, se possível, sugerir proposta de dois 189 

membros para compor a banca. Na próxima assembleia do DM, 190 

após resposta dos núcleos acerca da referida consulta, será 191 

construído o edital, ou os editais, de seleção de professor 192 



substituto, bem como as bancas de seleção. A presidente encerrou 193 

a reunião às 12 horas e 10 minutos. Eu, Tatiana Leal Barros, lavrei 194 

a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e 195 

pelos demais presentes.  Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2019. 196 


