
ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 1 

DEPARTAMENTAL DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA (DM). Às 14 horas e   2 

cinco minutos do dia 13 de maio de 2020  realizou-se, virtualmente  pelo site 3 

confeciaweb.rnp.br em cumprimento às medidas propostas pelos órgãos 4 

oficiais de saúde sobre o isolamento social em combate à COVID-19, a 5 

vigésima primeira Reunião Ordinária da Assembleia do Departamento de 6 

Matemática sob a presidência do professor Luciano Coutinho dos Santos 7 

(Chefe do Departamento) contando com a presença do técnico José Aluízio 8 

Viana Filho e dos professores André Ferreira e Pereira, Arthur Rodrigo Bosco 9 

de Magalhães, Camila Ferreira de Souza, Carlos Magno Martins Cosme, Célio 10 

Roberto Melillo, Christiano Otávio de Rezende Sena, Clístenes Lopes da 11 

Cunha, Dênis Emanuel da Costa Vargas, Éden Santana Campos Amorim, 12 

Érica Marlúcia Leite Pagani, Fausto de Camargo Junior, Fernanda Aparecida 13 

Ferreira, Frederico Augusto Menezes Ribeiro, Gilmer Jacinto Peres, 14 

Giancarlo Queiroz Pellegrino, Jane Lage Bretas, Jeanne Carmo Amaral Dias, 15 

Jônathas Douglas Santos de Oliveira,  José Geraldo Peixoto de Faria, José 16 

Luiz Acebal Fernandes, Luis Alberto D´Afonseca, Marcela Richele Ferreira, 17 

Maria Beatriz Guimarães Barbosa, Pedro Henrique Pereira Daldegan, Regina 18 

Márcia Faber Araújo, Ricardo Saldanha de Morais, Sandra Mara Alves Jorge, 19 

Tatiana Leal Barros, Valéria Guimarães Moreira, Yara Patrícia Barral de 20 

Queiroz Guimarães. Após a verificação do quórum o presidente colocou em 21 

votação a seguinte proposta de pauta a qual foi aprovada por 29 (vinte e nove) 22 

votos a favor, 1 (um) voto contrário e 1 (uma) abstenção: 1 - Justificativas de 23 

ausência; 2 - Homologar opção por Redistribuição aprovada pelos Núcleos em 24 

suas respectivas reuniões; 3 - Homologação das Comissões eleitas pelos 25 

Núcleos; 4 - Definir data inicial para trabalho das comissões de Redistribuição; 26 

5 - Publicidade da possibilidade de Redistribuição para o CEFET-MG; 6- 27 

Trabalho das Comissões; 7- Informes. 1- Justificativas de ausência: O 28 

presidente informou que trataria esse item como foi feito na Vigésima 29 

Assembléia, isto é, aos professores ausentes não se registraria falta uma vez 30 

que em reunião virtual pode ocorrer problemas diversos de conexão devido à 31 

instabilidade da rede.  No entanto cabe registrar que os professores Charles 32 

Souza do Amaral e Izabela Marques de Oliveira estão de licença para 33 

qualificação e o professor Rodrigo Tomás Nogueira Cardoso está em licença 34 

médica. . 2 -  Homologar opção por Redistribuição aprovada pelos 35 

Núcleos em suas respectivas reuniões: O presidente informou que devido 36 

às  aposentadorias dos professores José Geraldo Araújo Pereira (Núcleo 37 

EPTNM) e Grace Ribeiro da Silva (Núcleo de Graduação) o DM tem dois códigos 38 

de vaga para contratação de professor. O presidente informou também que 39 

devido a restrições do Governo Federal as formas que poderiam ser utitlizadas 40 

para prenchimento das vagas poderiam ser Remoção, Redistribuição ou 41 

Aproveitamento de concurso. Foi encaminhado que a decisão sobre quais 42 

dessas três formas seriam utilizada em cada Núcleo fosse avaliada de forma 43 

separada. Essa proposta foi colocada  em votação e obetve-se 20 (vinte) votos 44 

favoráveis, 7 (sete) votos contrários e 4 (quatro) abstenções. Dessa forma a 45 

Assembléia votará as formas de preenchimento das vaga separadamente por 46 

Núcleo. O Núcleo da EPTNM se manifestou no sentido de não utilizar 47 

Aproveitamento de concurso encaminhando  que o preenchimento da vaga 48 

possa ser feito por Remoção ou Redistribuição. Colocada em votação obteve-se 49 

23 (vinte e três) votos favoráveis ao encaminhamento e 7 (sete) abstenções. 50 

Dessa forma o código de vaga destinado ao núcleo da EPTNM poderá ser 51 

preenchido por Remoção ou Redistribuição. O Núcleo da Graduação 52 



encaminhou que para preenchimento de sua vaga, pudesse utilizar as três 53 

possibilidades, isto é, Remoção, Redistribuição, e  Aproveitamento de 54 

concurso. Essa proposta foi colocada em votação e obteve-se   10 (dez) votos 55 

favoráveis   4 (quatro) votos contrários e 15 (quinze) abstenções. Dessa forma 56 

o código de vaga destinado ao Núcleo da Graduação poderá ser preenchido por 57 

Remoção, Redistribuição ou Aproveitamento de concurso. 3 - Homologação 58 

das Comissões eleitas pelos Núcleos: O presidente relatou que atendento 59 

ao que consta na Resolução DM 01/2020 – Regulamento para Avaliação de 60 

Pedidos de Remoção e Redistribuição de Docentes para o Departamento – a 61 

Assembleia deve aprovar uma Comissão de Avaliação de pedidos de Remoção 62 

e Redistribuição em cada Núcleo pois temos a possibilidade de prenchimento 63 

de vagas nos dois núcleos. Em reunião anterior o Núcleo da EPTNM aprovou a 64 

seguinte composição da sua Comissão: Prof. Gilmer Jacinto Peres 65 

(presidente), Profa. Yara Patrícia Barral de Queiroz Guimarães, Profa. 66 

Fernanda Aparecida Ferreira (titulares) e a Profa. Érica Marlúcia Leite Pagani 67 

(suplente). Em reunião anterior o Núcleo da EPTNM aprovou a seguinte 68 

composição da sua Comissão: Profa. Jane Lage Bretas (presidente), Prof. 69 

André Ferreira e Pereira, Prof. Jônathas Douglas Santos de Oliveira 70 

(titulares), Profa. Jeanne Carmo Amaral Dias (suplente) e Prof. Luciano 71 

Coutinho dos Santos (suplente). Essas aprovações foram colocadas, em bloco, 72 

em votação e obteve-se 28 (vinte e oito) votos favoráveis, e 2 (duas) 73 

abstenções. Dessa forma as composições aprovadas nos Núcleos foram 74 

homologadas pela assembléia. Observado o fim das duas horas de Assembleia 75 

o  presidente pediu aos demais para que a mesma fosse estendida por mais 76 

meia hora. Essa proposta foi colocada em votação e obteve-se  22 (vinte e 77 

dois) votos favoráveis, 7 (sete) votos contrários e 1 abstenção. 4- Definir 78 

data inicial para trabalho das comissões de Redistribuição: Após ampla 79 

discussão foi encaminhado que a data inicial para os trabalhos das Comissões 80 

seja dia primeiro de junho de 2020. Essa proposta foi colocada em votação e 81 

obteve-se 22 (vinte e dois) votos favoráveis e 7 (sete) abstenções. 5- 82 

Publicidade da possibilidade de Redistribuição para o CEFET-MG: O 83 

presidente fez esclarecimentos a respeito de cuidados na publicidade da 84 

aceitabilidade de pedidos de  Redistribuição e/ou Remoção ou mesmo 85 

aproveitamento de concurso para o preenchimento das duas vagas de 86 

professores no Departamento com o fim de não se caracterizar processo 87 

seletivo. 6 - Trabalho das Comissões: Apesar de cada Núcleo ter suas 88 

especificidades e de a Resolução DM 01/20 conter os passos para atuação das 89 

comissões foi sugerido que haja algum diálogo entre as comissões dos dois 90 

Núcleos uma vez que elas trabalharão sobre uma mesma lista de interessados. 91 

7- Informes: O Presidente informou que os móveis novos do DM já estão 92 

chegando às dependências do CEFET-MG, e ao que tudo indica, quando acabar 93 

o isolamento social com o retorno às aulas nosso mobiliário estará completo. O 94 

presidente encerrou a reunião às 16 horas e 40 minutos. Eu, José Aluízio Viana 95 

Filho, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e 96 

pelos demais presentes.  Belo Horizonte, 13 de maio de 2020. 97 


