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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DO CAMPUS NOVA SUÍÇA - BELO HORIZONTE

 
 
ATA Nº 2 / 2022 - DCNS (11.55) 
 
Nº do Protocolo: 23062.022727/2022-32

Belo Horizonte-MG, 05 de maio de 2022.

ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO CAMPUS NOVA SUÍÇA

No sexto dia do mês de abril de 2022, reuniu-se a Congregação do Campus Nova Suíça, sob a presidência
da Profa. Cláudia Gomes França, Diretora do Campus Nova Suíça, na sala virtual acessada por meio do link
h�ps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/claudia-gomes-franca, às 14h, para tratar da pauta do dia.
Es�veram presentes os seguintes membros: a) Representantes dos Departamentos: Luciana Cezário
Milagres de Melo (�tular), do Departamento de Arte, Design e Tecnologia; Vera Aguiar Cotrim (�tular) e
Fábio Aparecido Mar�ns Bezerra (suplente), do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia; Rafael
Gonçalves Silva (�tular), do Departamento de Educação Física e Desporto; Guilherme da Silva Veloso
(�tular), do Departamento de Engenharia de Materiais; Agmar Bento Teodoro (�tular), do Departamento
de Engenharia de Transportes; Matusalém de Brito Duarte (�tular), do Departamento de Geociências;
Denise Maria Ribeiro Tedeschi (�tular) e Raphael Freitas Santos (suplente), do Departamento de História;
Júnia de Oliveira Alves Bina� (�tular) e Diana Quintão Lima (suplente), do Departamento de Química. b)
Representantes dos servidores técnico-administra�vos: Diego Ciole� de Andrade (�tular); Maria Salete
Guimarães Moreira (suplente). Acompanhou a reunião também, na condição de ouvinte, o docente do
Departamento de Ciências Biológicas, Vitor Hugo Henriques de Almeida. A membro Marlúcia Dias Lopes
Alves (�tular) jus�ficou a sua ausência. ITENS 1 e 2 - Verificada a existência do quórum, a Presidente
declarou oficialmente aberta a 54ª Reunião Ordinária da Congregação do Campus Nova Suíça e passaram a
ser discu�das as questões da pauta. ITEM 3. EXPEDIENTE PRELIMINAR: 3.1 Aprovação da Ata da 53ª
Reunião Ordinária. O texto da ata não foi apreciado e será subme�do à aprovação na próxima reunião
ordinária. ITEM 4. ORDEM DO DIA: Não houve pedidos de re�rada ou inclusão de itens na ordem do dia, a
qual foi aprovada por 11 membros (unanimidade), conforme os termos da Convocação nº 01/2022. 4.1.
Calendário de reuniões 2022. A Presidente sugeriu que as reuniões ordinárias de 2022 sejam realizadas
nos dias 06/04, 04/05, 01/06, 06/07, 14/09, 05/10 e 09/11. A proposta foi aprovada por 11 membros
(unanimidade). Foi discu�da, ainda, a possibilidade de manutenção dos encontros remotos, mesmo após o
fim das restrições às reuniões presenciais impostas durante a pandemia de COVID-19. A totalidade dos
membros votantes (11) deliberou que as próximas reuniões ordinárias sejam realizadas em ambiente
virtual. 4.2 Plano de trabalho 2022. Foram sugeridas diversas complementações na redação da minuta
apresentada pela Diretoria do Campus. O plano de trabalho modificado será encaminhado novamente aos
membros por e-mail, antes da próxima reunião ordinária, quando o novo texto será apreciado. 4.3
Ocupação e realocação de espaços no Prédio Escolar. A Presidente fez um extenso relato sobre os
problemas relacionados à escassez de espaços no campus Nova Suíça e sobre os estudos realizados pela
Diretoria para a alocação de três laboratórios de informá�ca emergenciais e um ponto de apoio nas salas
203/204 e 205, até então ocupadas exclusivamente pelo Departamento de Física, com o obje�vo de prover
a estrutura necessária à oferta de cerca de 40 disciplinas de todos os níveis de ensino. Detalhou, também,
as reuniões realizadas com os diversos Departamentos envolvidos, bem como as comunicações enviadas e
as medidas tomadas com o apoio da Diretoria Geral, da Coordenação de Gestão de Laboratórios e da
Comissão de Gestão de Laboratórios, durante o período de férias escolares. Discorreu, ainda, sobre a
necessidade de mudança do Departamento de Matemá�ca para um ponto de apoio na sala 216, de modo
que o espaço da sala 322 seja então ocupado pelo Departamento de Geociências. Por fim, enumerou as
pendências que ainda demandam solução e as dificuldades para cumprimento de acordos previamente
estabelecidos pela Diretoria-Geral. Após pequeno debate, os membros referendaram (09 votos favoráveis e
01 abstenção) as medidas tomadas em relação às salas 203/204, 205 e 322. Aprovaram também, por
unanimidade (10 votos), encaminhamento no sen�do de que novas movimentações sejam sempre
precedidas por discussão na Congregação. 4.4 Memorando eletrônico nº 4/2022 ? DEFISD. O membro
Rafael Gonçalves Silva fez esclarecimentos sobre o conteúdo do memorando eletrônico nº 4/2022, que
trata da u�lização dos espaços do complexo espor�vo após o retorno das a�vidades presenciais. Relatou
também as discussões que se sucederam no âmbito do Departamento de Educação Física e Desporto, bem
como projetou os cenários para as próximas semanas e meses, dependendo da evolução das esta�s�cas
sobre a COVID-19, nos relatórios oficiais do município de Belo Horizonte. 4.5 Projeto Plataforma
Astronômica ? GEDAI. Os membros solicitaram que sejam apresentados maiores detalhamentos do
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projeto, como localização exata do relógio de sol, suas dimensões e os materiais que serão u�lizados na sua
construção. Solicitaram, ainda, que após estes esclarecimentos, o Departamento de Educação Física e
Desporto, o Departamento de Engenharia de Transportes e o Departamento de Arte, Design e Tecnologia
sejam formalmente consultados pela Diretoria de Campus, para que a demanda seja finalmente apreciada
na próxima reunião ordinária. 4.6 Comunicações da Presidente e dos membros. A Presidente fez breve
relato sobre a situação da licitação do Restaurante. Orientou também sobre os procedimentos para
solicitação de pequenos reparos e manutenções prediais. Informou sobre os obstáculos enfrentados para
resolução dos problemas de iluminação em todo o campus. Comunicou as medidas que estão sendo
tomadas até que sejam concluídas as obras no espaço da Gráfica e o processo licitatório das máquinas
u�lizadas para reprografia. Não havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a sessão, da qual eu, Thiago
Guedes de Oliveira, Diretor Adjunto do Campus Nova Suíça, lavrei a presente ata, que segue assinada por
mim e pelos demais membros presentes. Belo Horizonte, seis de abril de 2022.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/05/2022 10:50 ) 
AGMAR BENTO TEODORO 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
DET (11.55.11) 

Matrícula: 3685785 

(Assinado digitalmente em 06/05/2022 11:28 ) 
CLAUDIA GOMES FRANCA 

DIRETOR - TITULAR 
DCNS (11.55) 

Matrícula: 2281592 
 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/05/2022 08:21 ) 
DENISE MARIA RIBEIRO TEDESCHI 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
DHIST (11.55.07) 

Matrícula: 1058313 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/05/2022 15:09 ) 
DIANA QUINTAO LIMA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
DEQUI (11.55.09) 

Matrícula: 1804468 
 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/05/2022 17:00 ) 
DIEGO CIOLETTI DE ANDRADE 

ADMINISTRADOR 
CDCA (11.53.04) 

Matrícula: 2134236 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 13/05/2022 15:58 ) 
FABIO APARECIDO MARTINS BEZERRA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
DCSF (11.55.04) 

Matrícula: 1880656 
 
 
 

(Assinado digitalmente em 09/05/2022 12:06 ) 
GUILHERME DA SILVA VELOSO 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
CTMEC (11.50.09) 
Matrícula: 2243198 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/05/2022 10:18 ) 
JUNIA DE OLIVEIRA ALVES BINATTI 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
DEQUI (11.55.09) 

Matrícula: 2802359 
 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/05/2022 10:12 ) 
LUCIANA CEZARIO MILAGRES DE MELO 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
DADT (11.55.10) 

Matrícula: 3132915 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/05/2022 18:44 ) 
MARIA SALETE GUIMARAES MOREIRA 

ASSISTENTE SOCIAL 
DISAU (11.68.04.05) 

Matrícula: 392288 
 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/05/2022 16:22 ) 
MATUSALEM DE BRITO DUARTE 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
DGEO (11.55.13) 

Matrícula: 1804732 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 09/05/2022 08:42 ) 
RAFAEL GONCALVES SILVA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
DEFISD (11.55.05) 
Matrícula: 1088097 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/05/2022 17:40 ) 
RAPHAEL FREITAS SANTOS 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
ARQMI (11.36.04) 
Matrícula: 1489096 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/05/2022 15:17 ) 
THIAGO GUEDES DE OLIVEIRA 
DIRETOR ADJUNTO - SUBSTITUTO 

DCNS (11.55) 
Matrícula: 1538167 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 10/05/2022 17:00 ) 
VERA AGUIAR COTRIM 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
DCSF (11.55.04) 

Matrícula: 1030196 
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