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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

Bambuí, 23 de dezembro de 2021. 
 

 

 

 

 

Eu MARCO ANTÔNIO DO CARMO , SIAPE nº 1467976 , professor (a) do Ensino Básico, Técnico e 
 

Tecnológico, lotado no departamento ENGENHARIA E COMPUTAÇÃO, declaro que asinformações 
 

contidas no Relatório Individual de Trabalho – RIT, ano/semestre 2020/2º são verdadeiras e de minha inteira 
 

responsabilidade. 

 
 

Por ser verdade, firmo o presente. 
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ENSINO 

 
Fator de 

ponderação 

 
Quantidade de 

atividades 

 

CH realizada 

Aulas (em horas de 60 minutos) 2 9,00 18,00 

Estudos orientados para alunos em progressão parcial (por disciplina) 1 2 2 

OBSERVAÇÃO: 

PESQUISA 
Fator de 

ponderação 

Quantidade de 

atividades 
CH realizada 

 Parecer ad-hoc de projetos e Trabalhos ciêntificos  
0,5 2 

1 

GESTÃO E REPRESENTAÇÃO 
Fator de 

ponderação 

Quantidade de 

atividades 
CH realizada 

Gestão de ensino/pesquisa/pesquisa/extensão/administração - nivel IV (Coordenação de laboratorios e demais espaçõs de ensino – aprendizagem) 5 1 5 

Participação como titular em comissões, conselhos, grupos de trabalho e demais órgãos colegiados (interno ou externo) 2 3 6 

Participação como suplente em comissões, conselhos, grupos de trabalho e demais órgãos colegiados (interno ou externo) 0,5 1 0,5 

Presidência ou coordenação em comissões, conselhos, grupos de trabalho e demais orgãos colegiados (interno ou externo) 4 1 4 

Participação em banca de seleção de professor substituto ou visitante 1 1 1 

OBSERVAÇÃO: 

PRODUTOS DE ENSINO, PESQUISA E/OU EXTENSÃO 
Fator de 

ponderação 

Quantidade de 

atividades 
CH realizada 

Publicação em eventos nacionais  4 1 4 

Publicação em eventos regionais  2 3 6 

OBSERVAÇÃO: 

TOTAL 
Quantidade de 

atividades 
CH realizada 

 
24 47,50 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

DECLARAÇÃO DE AVALIADOR DE PROJETOS

Declaramos que Marco Antônio do Carmo avaliou projetos para o PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE

PESQUISA E DE ESTUDANTES BOLSISTAS DE INICIAÇÃO TECNOLÓGICA (PIBITI/CNPq) DO INSTITUTO FEDERAL

FLUMINENSE no ano de 2021 das seguintes áreas: 

Projetos por Área de Conhecimento

Área de Conhecimento Quantidade de Projetos Avaliados
ENGENHARIA CIVIL 1
ENGENHARIA CIVIL 1

Descrição dos Projetos de Pesquisa Avaliados

Título do Projeto Área de
Conhecimento

Avaliação da durabilidade e do desgaste de compósitos constituídos por resíduos de celulose e de
polímero e cimento ENGENHARIA CIVIL

Otimização dimensional e geométrica de estruturas treliçadas de torres. ENGENHARIA CIVIL

Campos dos Goytacazes, 5 de Julho de 2021.

Este documento foi emitido pelo SUAP. Para comprovar sua autenticidade, acesse https://suap.iff.edu.br/comum/autenticar_documento/

Código de Autenticação: 4df226 - Tipo: Pesquisa - Data da Emissão: 05/07/2021 4
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4 - Gestão de ensino/pesquisa/extensão/administração - nível IV (coordenação de laboratórios e demais espaços de ensino-aprendizagem) 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 
Campus Bambuí 
Diretoria Geral 

Secretarias dos Departamentos 
Av. Professor Mário Werneck, 2590 - Bairro Buritis - CEP 30575-180 - Belo Horizonte - MG 

- www.ifmg.edu.br 

Ata nº 003/2018 - Assembleia Departamental do Departamento de Engenharia e Computação do 

IFMG Campus Bambuí, realizada em 05 de setembro de 2018. 

Ata de reunião da Assembleia Departamental do Departamento de Engenharia e Computação - DEC, realizada 
às quinze horas e quarenta minutos do dia cinco de setembro de dois mil e dezoito, nas dependências do Instituto 
Federal de Minas Gerais/Campus Bambuí. A reunião foi presidida pelo professor Vladimir Antônio Silva e 
contou com a presença dos professores Alexandre Moura Giarola, Calebe Giaculi Júnior, Ciniro Aparecido 
Leite Nametala, Daniel Coimbra Rafael, Diogo Santos Campos, Eduardo Cardoso Melo, Efrem Eladie de 
Oliveira Lousada, Estefânia Paula da Silva, Flávio Vasconcelos Godinho, Francisco Heider Willy dos Santos, 
Gabriel da Silva, Gilberto Augusto Soares, Gislaine Pacheco Tormen, Marco Antônio do Carmo, Marcos Diego 
Catalano, Marcos Roberto Ribeiro, Maria Eugênia de Freitas Machado Nunes, Robson Shigueaki Sasaki, 
Rodrigo Caetano Costa, Samuel Pereira Dias, dos representantes técnicos administrativos Reginaldo Ferreira 
Lopes e Rosimeiry Cristina Teixeira Cardoso, do Diretor Geral, professor Rafael Bastos Teixeira e do Diretor 
de Ensino, professor Mário Luiz Viana Alvarenga. A reunião foi secretariada pela servidora Rosimeiry. A pauta 
da reunião tratou dos assuntos: cronograma (PIT e RIT); esclarecimentos solicitados na última assembleia 
departamental; substituição dos responsáveis pelos laboratórios de mecânica; atualização dos demais 
responsáveis pelos laboratórios e outros assuntos. O professor Vladimir agradeceu a presença de todos e 
declarou aberta a sessão da Assembleia Departamental. Iniciou-se as discussões sobre o tema esclarecimentos. 
Foi a dada a palavra ao Diretor Geral, Rafael Bastos Teixeira. Rafael agradeceu o convite e explicou que pediu 
ao Diretor de Ensino, Mário Alvarenga, para fazer uma apresentação para as assembleias departamentais, 
conforme solicitado pela Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), explicando os critérios para 
definição das áreas de destinação das 11 (onze) vagas docentes pertencentes ao IFMG Bambuí. Mário comentou 
que há um fluxo para a destinação das vagas, sendo: 1) Cursos em andamento e demanda de vagas de cursos 
novos: Técnico em Administração Integrado e Bacharelado em Medicina Veterinária; 2) IFMG Campus 
Bambuí possui 11 vagas para professor do Ensino, Básico, Técnico e Tecnológico; 3) Diretoria de Ensino: 
projeção de cargas horárias por núcleo. Mário explicou que foi realizada uma projeção no início da gestão, mas 
foram feitas várias alterações nas matrizes curriculares. O prazo para resposta ao Ministério da Educação em 
relação a definição das vagas foi curto (sexta a noite até a segunda de manhã) e a diretoria de ensino considerou 
a projeção de carga horária para 2022 com as matrizes de hora-aula 50 (cinquenta) minutos para realizar a 
destinação das mesmas. 4) Após a definição das vagas, a Direção Geral e Chefias de departamento foram 
comunicadas; 5) Houve a apresentação à CPPD; 6) O preenchimento das vagas segue a seguinte ordem: 
remoção, redistribuição e concurso público. A projeção de carga horária para 2022 apontou núcleos fragilizados 
em relação a carga horária, de acordo com as observações: 1) As projeções foram feitas para o anode 2022, pois 
é quando o curso de Veterinária integralizará o seu ciclo e finalizará o processo de transição de matrizes com 
módulo aula de 60 minutos para 50 minutos; 2) As projeções foram feitas utilizando apenas as matrizes de 
2017 em diante, todas com módulos aula de 50 minutos; 3) A projeção considerou o número totalde 21 turmas 
de Cursos Técnicos Integrados; 4) A projeção considera duas entradas anuais para o Curso Técnico em 
Agropecuária Subsequente; 5) A projeção considera apenas os cursos que tiveram entrada no ano de 2018; 
6) A projeção não contabiliza disciplinas optativas; 7) A projeção não contabiliza ofertadedisciplinasespeciais; 
8) A projeção não contabiliza a divisão de turmas para aulas práticas; 
9) A projeção desconsidera professores voluntários, professores substitutos “emprestados” de outras áreas e 
professores visitantes, os quais aparecem na coluna “sub.” ou “vol.” mas não entram na média; 10) A projeção 
não considera a necessidade de professores exercerem cargos de diretoria ou de coordenação. Diante do 
exposto, a definição das vagas ficou assim definida (nome do curso/disciplina): 1) Licenciatura em Física/ 
Engenharias/ Cursos Técnicos/disciplinas relacionadas às áreas aplicadas da Física; 2) Cursos das áreas 
biológicas e 
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agrárias/disciplinas relacionadas às áreas aplicadas da Biologia; 3) Cursos das áreas biológicas e 
agrárias/disciplinas relacionadas às áreas aplicadas da Biologia; 4) Cursos Técnicos Integrados/disciplinas 
relacionadas às áreas básicas de Linguagem e Comunicação; 5) Cursos Técnicos Integrados/disciplinas 
relacionadas às áreas básicas da História; 6) Cursos Técnicos Integrados/Engenharias/disciplinasrelacionadas 
às áreas básicas e aplicadas da Matemática; 7) Engenharia da Computação/Cursos Técnicos/disciplinas das 
áreas da Informática básica e Sistemas de Informação; 8) Cursos Técnicos Integrados/disciplinas relacionadas 
às básicas da Química; 9) Medicina Veterinária/disciplinas da área de Diagnóstico por imagem; 10) Medicina 
Veterinária/ disciplinas da área de Farmacologia, Terapêutica e Anestesiologia Veterinária; 11) Medicina 
Veterinária/disciplinas das áreas de Higiene e Inspeção de carne, leite, pescado, mel e ovos. Rafael concluiu 
que as vagas foram definidas de acordo com o fluxo acima descrito considerando às projeções de cargas horárias 
até 2022. Ele explicou que o quadro docente ideal para o Campus é de 150 professores. Atualmente temos 146 
professores e pleitearemos mais 4 vagas. Ele comentou que o servidor Nélis está trabalhando para criar uma 
ferramenta que auxiliará na elaboração de novo levantamento de cargas horárias. Mário salientou que os 
docentes que possuam ementário pendente as enviem à diretoria de ensino até o final do mês, pois passará a 
funcionar no site institucional o ementário online. Rafael disse que os gestores estão à disposição para sanar 
dúvidas sempre que necessário for. O Prof. Marcos comentou que as disciplinas optativas deveriam ter sido 
consideradas. Ele sugeriu para normatizar ou publicar uma recomendação mais abrangente em relação a carga 
horária das optativas para todos os cursos. Mário explicou que a regra das optativas não se aplica quando o 
curso opta por não ofertar disciplina optativa, mas a oferta de uma disciplina optativa para mais de um curso, 
poderá otimizar essa oferta. A Profª. Gislaine comentou que é aceitável a justificativa em relação as optativas, 
mas tem uma grande preocupação com a divisão das turmas para as aulas práticas nos cursos superiores. Rafael 
disse que a situação realmente é muito difícil, uma vez que a política de governo é que se faça mais com menos. 
A Profª. Maria Eugênia relatou que em seu projeto de pesquisa constatou-se um gargalo na área de desenho 
técnico e sem o professor visitante os professores efetivos da área não conseguiriam atender a demanda. O Prof. 
Samuel relatou que entende as justificativas, mas pediu uma reanálise sobre o tema, visto os gargalos das áreas 
de infraestrutura, computação e eletrônica. Ele comentou que, com exceção da física e biologia que tem cursos 
próprios, as outras vagas são apenas para a área básica, a exemplo da filosofia que no momento está em 
discussão se a disciplina é obrigatória ou não, talvez não fosse prioridade. O Prof. Marcos perguntou qual o 
fluxo para o preenchimento das vagas. Rafael respondeu: 1º – remoção; 2º – redistribuição e 3º – concurso 
público. Ele disse que o edital do concurso deverá ser publicado este ano mas as nomeações só podem ser 
publicadas em 2019 devido ao ano eleitoral. O Prof. Mário comentou que esses foram os critérios e que serão 
feitos questionamentos é claro. Para o ministério da educação - MEC, as 40 (quarenta) horas são contabilizadas 
para ensino, pesquisa e extensão com 1/3 para cada atividade, o que compreende 13 (treze) horas em sala de 
aula. Na realidade do IFMG Bambuí, não se visualiza alguém que ministre mais de 16 (dezesseis) horas aula. 
Considerando que o MEC analisa essa situação e a relação aluno/docente que é igual a 20 (vinte), para o órgão 
tudo está de acordo com a normalidade, mas sabe-se que há muitas particularidades. Rafael disse que tem 
ciência dos gargalos e que a gestão batalhará para conseguir mais 4 (quatro) vagas para completar o quadro. 
Ele explicou que os novos cursos foram usados como estratégia para a instituição conseguir essas vagas e que 
no momento não há a previsão de abertura de novos cursos. O Prof. Samuel solicitou que se construam 
mecanismos para recuperar as 2 (duas) vagas da área de computação que nos foram tiradas na outra gestão, 
quando as professoras Daniela Costa Terra e Stella Maria Gomes Tomé foram removidas e seus respectivos 
códigos de vaga não foram destinados ao IFMG Bambuí pela reitoria. A Profª. Gislaine questionou: batalhará 
para maisuma vaga para infraestrutura? Caso a legislação de professor visitante seja extinta, como fica o núcleo? 
O Prof. Flávio argumentou queo governo pode cortar considerando a relação professor/aluno. Rafael disse que 
a gestão se compromete em buscar novas vagas e para a definição das áreas, hoje criou-se uma nova demanda 
que aqui registra-se. Ao final das explicações sobre a distribuição das vagas, o professor Flávio pediu a palavra: 
"aproveitando que os senhores estão aqui, quero dizer que continuo insatisfeito em relação ao laboratório de 
hidráulica; não aceito meus alunos do técnico agrícola e da Agronomia, terem de entrar pela porta dos fundos. 
Isso é discriminação; já tem um ano e nove meses da primeira reclamação e vocês não resolveram. Enquanto 
não forem abertas as portas de acesso por dentro, continuarei sem utilizar o laboratório. Quero que conste em 
ata.” Rafael disse que se colocou à disposição para conversar mas o professor Flávio não o procurou. O 
presidente da assembleia interveio dizendo que não tinha razão trazer esse assunto para a reunião, uma vez que 
não consta em pauta. O Prof. Flávio disse que queria tornar público o assunto porque o problema não foi 
resolvido. Na sequência, o professor Vladimir falou sobre o cronograma PIT/RIT. Ele explicou que houve uma 
ampla discussão entre chefias de departamento, diretoria de ensino e direção geral para publicação da orientação 
normativa sobre a questão. O prazo para entrega do plano individual de trabalho – PIT referente ao semestre 
2018/2 é até o dia 19 
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Documento assinado eletronicamente por Rosimeiry Cristina Teixeira Cardoso, Auxiliar em 

Administração, em 25/09/2018, às 08:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por Diogo Santos Campos, Professor, em 25/09/2018, às 
09:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por Calebe Giaculi Junior, Professor, em 25/09/2018, às 

09:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Moura Giarola, Professor, em 25/09/2018, às 

09:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por Mario Luiz Viana Alvarenga, Diretor(a) de Ensino, em 

25/09/2018, às 09:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

(dezenove) de outubro de 2018 e o prazo para entrega do relatório individual de trabalho – RIT referente ao 
semestre 2018/1 é até o dia 01 (primeiro) de outubro de 2018. Cada departamento criará um processo no SEI 
que será repassado aos docentes. Cada docente inserirá um arquivo pdf contendo a documentação 
correspondente. Uma via da planilha e do sumário impressa deverá ser entregue na secretaria de departamento. 
O Prof. Marcos sugeriu que a via física seja removida. Dando prosseguimento, tratou-se do tema substituição 
dos responsáveis pelos laboratórios de mecânica e atualização dos demais responsáveis pelos laboratórios, 
ficando assim deliberado: Laboratório de Mecânica Agrícola/ Hêner Coelho; Laboratório de Mecânica 
Automotiva/ Gilberto Augusto Soares; Laboratório de Topografia/ Marco Antônio do Carmo; Laboratório de 
Ergonomia/ Carlos Roberto de Sousa Costa; Laboratório de Metrologia/ Rodrigo Herman da Silva; Laboratório 
de Automação/ Francisco Heider Willy dos Santos; Laboratório de Fenômeno dos Transportes/ Rodrigo 
Caetano Costa; Laboratório de Ciência dos Materiais/ Alexandre Moura Giarola; Laboratório de Mecanização 
Agrícola/ Diogo Santos Campos; Laboratório de Eletrônica/ Carlos Renato Nolli; Laboratório de Eletrotécnica/ 
Calebe Giaculli Júnior; Laboratório de Eletrônica Embarcada/ Efrem Eladie de Oliveira Lousada; Laboratório 
de Novas Tecnologias da Informação e Comunicação aplicadas ao Ensino (LacTIC)/ Gabriel da Silva; 
Laboratório de Redes e Arquitetura de Computadores/ Samuel Pereira Dias; Laboratório de Desenho Técnico/ 
Gislaine Pacheco Tormen; Laboratório de Máquinas Térmicas/ Philipe Mourão Silva Diamante; Laboratório 
de Sistemas computacionais/ Ciniro Aparecido Leite Nametala; são 6 (seis) laboratórios de computação sob a 
responsabilidade do servidor Erlon Diego Zimermmane dos Santos, sendo que o laboratório do NAI não existe 
e o telecentro deverá ser retirado da responsabilidade do DEC. O Prof. Marcos salientou a necessidade de 
alocação de um técnico de tecnologia da informação no DEC ou que a responsabilidade pelos laboratórios seja 
atribuída a um professor. O Prof. Gabriel explicou que há a demanda da computação para alocação de um 
servidor técnico administrativo fique responsável pelos laboratórios decomputação. Caso isso não aconteça, a 
responsabilidade deverá ser passada a um professor e diminuída a carga horária letiva deste. Em outros 
assuntos, a assembleia deliberou sobre os representantes para os seguintes colegiados de cursos: Bacharelado 
em Administração (Titular)/ Alexandre Moura Giarola; Bacharelado em Engenharia de Produção/ Gabriel ou 
Gilberto. Considerando que o professor Rodrigo Herman pediu preferência ao professor Gilberto devido ao 
mesmo possuir menos pontuação no PIT, ficou definido que o representante será o professor Gilberto Augusto 
Soares. O Prof. Gabriel concordou desde que seja convidado para rediscutir as ementas das disciplinas ILPA I 
e II. O Prof. Vladimir comunicou que em função do vencimento do mandato dos representantes discentes e 
técnicos administrativos das assembleias departamentais, serão realizadas eleições para representação, 
provavelmente no mês de novembro. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e vinte minutos, o professor 
Vladimir deu por encerrada a reunião, da qual eu, Rosimeiry Cristina Teixeira Cardoso, lavrei a presente ata 
que, após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes acima nominados e referenciados. 

Bambuí, 25 de setembro de 2018. 
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Documento assinado eletronicamente por Estefânia Paula da Silva, Professora Substituta, em 

25/09/2018, às 10:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Caetano Costa, Professor, em 25/09/2018, às 

13:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por Efrem Eladie de Oliveira Lousada, Professor, em 

25/09/2018, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 28/09/2018, 

às 11:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por Maria Eugenia de Freitas Machado, Professora, em 

01/10/2018, às 09:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por Daniel Coimbra Rafael, Professor Substituto, em 

25/09/2018, às 10:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 

 

 
Documento assinado eletronicamente por Eduardo Cardoso Melo, Professor, em 25/09/2018, às 

15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Gislaine Pacheco Tormen, Professora, em 26/09/2018, às 

10:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Marco Antonio do Carmo, Professor, em 26/09/2018, às 

13:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Gilberto Augusto Soares, Professor, em 26/09/2018, às 

15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Reginaldo Ferreira Lopes, Técnico de 

Laboratório/Eletrônica, em 27/09/2018, às 09:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Robson Shigueaki Sasaki, Professor, em 27/09/2018, às 

13:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Marcos Roberto Ribeiro, Professor, em 27/09/2018, às 

15:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 

Documento assinado eletronicamente por Flavio Vasconcelos Godinho, Professor, em 09/10/2018, 

às 16:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs 

informando o código verificador 0153096 e o código CRC 8E1C47F2. 
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5 - Participação como titular em comissões, conselhos, grupos de trabalho e demais órgãos colegiados (interno ou externo) 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 

Campus Bambuí 
Diretoria Geral 

Secretarias dos Departamentos 
Av. Professor Mário Werneck, 2590 - Bairro Buritis - CEP 30575-180 - Belo Horizonte - MG 

- www.ifmg.edu.br 

Ata nº 003/2019 - Reunião de Assembleia Departamental do Departamento de Engenharia e 

Computação - DEC do IFMG Campus Bambuí, realizada em 04 de setembro de 2019. 

Ata de reunião da Assembleia Departamental do Departamento de Engenharia e Computação - DEC, 
realizada às quinze horas e quarenta minutos do dia quatro de setembro de dois mil e dezenove, nas 
dependências do Instituto Federal de Minas Gerais/Campus Bambuí. A reunião foi presididapelo professor 
Rodrigo Caetano Costa, substituto da Chefia do Departamento e contou com a presença dos professores 
Adriano Lages dos Santos, Alexandre Moura Giarola, Calebe Giaculi Júnior, Diógenes Ribeiro Barbosa 
Soares, Diogo Santos Campos, Eduardo Cardoso Melo, Felipe Lopes de Melo Faria, Flávio Vasconcelos 
Godinho, Francisco Heider Willy dos Santos, Gabriel da Silva, Gilberto Augusto Soares, Hêner Coelho, 
Humberto Garcia de Carvalho, Jéssica Naiara B. de Farias, Marco Antônio do Carmo, Marcos Roberto 
Ribeiro, Maria Eugênia de Freitas Nunes Machado, Matheus Campos Mattioli, Robson Shigueaki Sasaki, 
Rosklin Juliano Chagas, Samuel Pereira Dias, Stella Marys Dornelas Lamounier, Talles Barbosa Portilho, 
dos representantes técnicos administrativos Reginaldo Ferreira Lopes e Rosimeiry Cristina Teixeira Cardoso 
e da representante discente Carolina Teciliana da Silva Araújo. A reunião foi secretariada pela servidora 
Rosimeiry. A pauta da reunião tratou dos assuntos: apresentação dos novos professores; PIT/RIT; 
substituição do representante do núcleo de Infraestrutura; substituição do professor Eduardo Cardoso Melo 
no Colegiado do Curso de Bacharelado em Administração (suplente); pedido de afastamento do professor 
Gabriel da Silva para cursar Pós-Graduação Stricto Sensu com substituto e outros assuntos. O professor 
Rodrigo agradeceu a presença de todos e declarou aberta a sessão da assembleia departamental. Ele explicou 
que o professor Vladimir se ausentou da instituição para acompanhar sua esposa ao médico, impossibilitando- 
o de estar presente na assembleia. Iniciando a pauta, foi dada a palavra aos novos professores para se 
apresentarem aos demais. Diógenes disse que iniciou suas atividades na instituição em abril e atua na área de 
computação como professor substituto. Felipe disse que entrou em exercício em julho, sendo professor efetivo 
da área de computação. Ele possui graduação em Sistemas de Informação, mestrado em Ciência da 
Computação e doutorando em Ciência da Computação. Rosklin é professor substituto da área da computação 
e iniciou suas atividades em março. Ele disse que possui formação tanto profissional quantoacadêmica e atua 
em disciplinas focadas na prática de desenvolvimento web e projetos. Matheus é engenheiro agrônomo e 
professor substituto de desenho técnico. Stella é analista de sistemas e possui mestrado pela UFLA. Ela disse 
que já trabalhou como professora substituta e atualmente é professora visitante. Tallesé engenheiro eletricista, 
possui mestrado em Engenharia Elétrica e trabalhou como professor substituto no Instituto Federal do Espírito 
Santo. Ele entrou em exercício na instituição recentemente como professor efetivo. Jéssica possui graduação 
em Sistemas de Informação e está cursando mestrado. Ela disse que é da área de computação e atua como 
professora substituta. Por fim, a aluna Carolina disse que cursa o oitavo período do curso de engenharia de 
computação e é uma das representantes discentes na assembleia departamental. Na sequência, procedeu-se a 
pauta PIT/RIT. Rodrigo Caetano explicou que ambos os documentos deverão ser entregues apenas via 
Sistema Eletrônico de Informações – SEI, sendo os prazos assim definidos: PIT até o dia 13/09/2019 e RIT 
até o dia 06/09/2019. Diogo pediu e a assembleia concordou que, se possível, haja a prorrogação do prazo 
para entrega do RIT. O pedido se deve em função de várias comprovações de atividades ainda não estarem 
disponíveis aos docentes para anexar ao relatório. Felipe demonstrou uma preocupação com PIT, uma vez 
que chegou à instituição recentemente e talvez não consigaatingir a pontuação mínima. Rodrigo Caetano 
pediu ao professor que converse com o Vladimir posteriormente, mas acredita que como é apenas o plano de 
trabalho e sua situação é umaexceção, não haverá problemas maiores. Após, a assembleia indicou o professor 
Marco Antônio do Carmo como representante do núcleo de Infraestrutura em substituição a professora 
Gislaine Pacheco Tormen. Sobre a pauta substituição do professor Eduardo 
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Documento assinado eletronicamente por Rosimeiry Cristina Teixeira Cardoso, Auxiliar em 

Administração, em 23/09/2019, às 08:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Moura Giarola, Professor, em 23/09/2019, às 

08:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Caetano Costa, Professor, em 23/09/2019, às 

10:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Cardoso Melo no Colegiado do Curso de Bacharelado em Administração (suplente), a assembleia indicou o 
professor Felipe Lopes de Melo Faria para substituí-lo. A assembleia também indicou como titular o professor 
Francisco Heider Willy dos Santos em substituição ao professor Efrem Eladie de Oliveira Lousada e como 
suplente o professor Felipe Lopes de Melo Faria em substituição ao professor Francisco Heider Willy dos 
Santos no Colegiado do Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação. Dando prosseguimento, foi 
dada a palavra ao professor Gabriel da Silva para explicar o seu pedido de afastamento para cursar Pós- 
Graduação Stricto Sensu com substituto. Gabriel disse que está solicitando aprovação da assembleia para 
participar do próximo edital de afastamento docente, sendo o pedido para a modalidade de afastamento 
integral com contratação de professor substituto. Sua proposta de trabalho inclui duas possibilidades: Curso 
de Doutorado em Modelagem Matemática e Computacional do CEFET MG, Avaliação quadrienal 2017 – 
CAPES com nota 4 (quatro), sendo as aulas em Belo Horizonte e Curso de Doutorado em Sistemas de 
Informação e Gestão do Conhecimento da FUMEC, Avaliação trienal 2017 
– CAPES com nota 4 (quatro), sendo as aulas em Belo Horizonte. O tempo de afastamento iniciando em 
2020/1 e finalizando em 2023/2. Ele ressaltou que cada programa tem características muito interessantes que 
contribuem tanto para sua formação pessoal quanto profissional. Por fim, ele comentou que foi publicado o 
Decreto nº 9991, de 28 de agosto de 2019, que dispõe sobre a política de Política Nacional de 
Desenvolvimento de Pessoas da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e 
regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, quanto a licenças e afastamentos para 
ações de desenvolvimento e assim cada instituição de ensino deverá que refazer seus regulamentos sobre 
afastamentos e licenças considerando essa nova legislação. No caso do IFMG Campus Bambuí, como o 
regulamento vigente foi suspenso para as devidas adequações. Pede-se agilidade da instituição e que seja 
formalizado junto aos servidores a possibilidade de publicação do edital de afastamento neste semestre ou 
não. Na sequência, como o assunto não estava na pauta, o professor Adriano Lages disse que conversou com 
o Vladimir e o mesmo autorizou a assembleia a deliberar sobre o seu pedido de afastamento. Ele disse que é 
do núcleo de computação e iniciou suas atividades na instituição no mês de abril e explicou que cursa o 
doutorado em Ciência da Computação da UFMG e o seu curso já venceu o prazo regulamentar, portanto 
deseja concorrer, caso o edital de afastamento docente seja publicado, ao afastamento integral com substituto 
por um período de 1 (um) ano para finalizar as atividades do programa. Samuel comentou que, como o prazo 
regulamentar do curso já finalizou, acredita que o professor Adriano terá mais chances de conseguir o 
afastamento parcial. Gabriel disse que a assembleia deliberará se os docentes poderão participar do edital 
interno de afastamento com concorrência de todos os docentes da instituição. Gilberto questionou se, ao sair 
o edital, ainda poderia submeter o pedido à assembleia. Rodrigo Caetano respondeu que todos os pedidos 
devem passar pela assembleia departamental, e que os pedidos atuais não impedem novos pedidos no futuro, 
lembrando que a deliberação pela assembleia departamental tem validade de um ano. A assembleia deliberou 
parecer favorável aos pedidos dos professores Gabriel da Silva e Adriano Lages dos Santos. Por fim, a 
assembleia indicou o professor Talles Barbosa Portilho para compor o Colegiado do Curso Técnico em 
Manutenção Automotiva Integrado devido à saída do professor Efrem Eladie de Oliveira Lousada, 
substituindo-o na vaga de titular. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e quarenta minutos, o 
professor Rodrigo Caetano deu por encerrada a reunião, da qual eu, Rosimeiry Cristina Teixeira Cardoso, 
lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes acima nominados e 
referenciados. 

Bambuí, 23 de setembro de 2019. 
 

Documento assinado eletronicamente por Diógenes Ribeiro Barbosa Soares, Professor Substituto, 

em 23/09/2019, às 10:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs 

informando o código verificador 0407430 e o código CRC 1D260CF2. 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Calebe Giaculi Junior, Professor, em 02/10/2019, às 

19:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por Matheus Campos Mattioli, Professor Substituto, em 

06/12/2019, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por Gabriel da Silva, Professor, em 09/12/2019, às 09:49, 

conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por Marco Antonio do Carmo, Professor, em 26/10/2020, às 

17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por Marcos Roberto Ribeiro, Professor, em 24/09/2019, às 

07:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por Felipe Lopes de Melo Faria, Professor, em 24/09/2019, às 

19:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por Carolina Teciliana da Silva Araújo, Usuário Externo, em 

26/09/2019, às 19:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por Reginaldo Ferreira Lopes, Técnico de 

Laboratório/Eletrônica, em 30/09/2019, às 09:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por Diogo Santos Campos, Professor, em 01/10/2019, às 

10:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por Talles Barbosa Portilho, Professor, em 23/09/2019, às 

14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Cardoso Melo, Professor, em 23/09/2019, às 

22:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 
Campus Bambuí 

Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG 
37 3431 4966 - www.ifmg.edu.br 

 

PORTARIA Nº 86 DE 16 DE ABRIL DE 2020 

 

 

Altera composição de Colegiado de 

Curso no âmbito do IFMG- Campus 
Bambuí 

 

 
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DE MINAS GERAIS (IFMG) - CAMPUS BAMBUÍ, nomeado pela Portaria IFMG nº 1172 de 
20/09/2019, publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág.29, e no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016, 
Seção 2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de 
julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016, publicada no 
DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, RESOLVE: 

Art. 1º. Atualizar a composição do Colegiado do Curso Técnico em Meio Ambiente, modalidade Integrado: 

 

Membros titulares 

Presidente: 

DCL – Raphael Steinberg da Silva (Coordenador) 

Docentes: 

DCA – Cláudia Figueiredo Garrido Cabanellas (Substituta do Presidente) 

DCGH – Emerson Rodrigues Pimentel 

DCL – Claudimar Junker Duarte 

DCL – Eliane Cristina de Resende 

DEC – Diogo Santos Campos 

TAE: 

Maria Amélia G. F. R. Souto 

Discentes: 

Giovanna de Castro Coutinho Silva 

Mariana Namitala Moraes 

 
Membros suplentes 

Docentes: 

DCL – Alda Ernestina dos Santos 
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Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 16/04/2020, 

às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

DCA – Maria Carolina Gaspar Botrel 

DEC – Marco Antônio do Carmo 

TAE: 

Alice Goulart da Silva 

Discentes: 

Wesley Martins Ribeiro 

 

 

 
Art. 2º. Determinar que esta portaria seja devidamente publicada no Boletim de Serviço Eletrônico do 
IFMG - Campus Bambuí. 

 

Art. 3º. Determinar que a Coordenadoria de Gestão de Pessoas adote as providências cabíveis à aplicação 
desta portaria. 

 

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

 

 

 

 
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs 

informando o código verificador 0549197 e o código CRC 0B4B4BD0. 
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            Verifique o código de autenticidade 2694226.0348031.632602.8.30255397269713753956 em https://www.even3.com.br/documentos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Certificamos que o trabalho intitulado "CORREÇÃO DE DISCREPÂNCIAS DE
COORDENADAS UTM OBTIDAS POR APARELHO DE GNSS DE NAVEGAÇÃO E
GOOGLE EARTH EM LEVANTAMENTOS PLANIMETRICOS"  de autoria de Arnaldo
Antônio de Melo Júnior, MARCO ANTONIO DO CARMO e Maicon Heitor do
Nascimento foi apresentado na forma de painel no IX Seminário de Iniciação Científica
(SIC), ocorrido durante o Planeta IFMG, no período de 07 a 09 de julho de 2021, em
ambiente virtual, promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Minas Gerais.
 

 
 

Belo Horizonte, 12 de julho de 2021.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
 

CERTIFICADO
 
O Instituto Federal Minas Gerais - Campus Bambuí, juntamente com a  Diretoria de
Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação certifica que o trabalho "Análise da
Precisão de Coordenadas UTM obtidas por Aparelho de GNSS de
Navegação e Aplicativo Google Earth para Levantamentos Planimétricos"
foi premiado em 1º Lugar na categoria Engenharias na XIII Semana de Ciência e
Tecnologia do Instituto Federal Minas Gerais / XIII Jornada Científica 2021, no dia
29/11/2021, pelo autor Marco Antônio do Carmo.
 
 
 

Bambuí, 02 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Jessica Ferreira Rodrigues,
Diretor(a) de Inovação, Pesquisa e Pós-graduação Substituto(a), em
03/12/2021, às 11:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador
1027295 e o código CRC 4E038D2A.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
 

CERTIFICADO
O Instituto Federal Minas Gerais - Campus Bambuí, juntamente com a  Diretoria de
Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação certifica que o trabalho "PROPOSTA DE
MAPAS DE RISCOS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO
FEDERAL DEMINAS GERAIS – CAMPUS BAMBUÍ", foi premiado em 2º
Lugar na categoria Engenharias na XIII Semana de Ciência e Tecnologia do
Instituto Federal Minas Gerais / XIII Jornada Científica 2021, no dia 29/11/2021, pelo
autor Marco Antônio do Carmo.
 
 
 
 

Bambuí, 02 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Jessica Ferreira Rodrigues,
Diretor(a) de Inovação, Pesquisa e Pós-graduação Substituto(a), em
03/12/2021, às 11:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador
1027299 e o código CRC 9A86C63B.

23209.004630/2021-55 1027299v1
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
 

CERTIFICADO
 
O Instituto Federal Minas Gerais - Campus Bambuí, juntamente com a  Diretoria de
Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação certifica que o trabalho "PROPOSTA DE
MAPAS DE RISCO DOS SETORES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA E ZOOTÉCNICA
DOINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CAMPUS
BAMBUÍ", foi premiado em 3º Lugar na categoria Engenharias na XIII Semana
de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal Minas Gerais / XIII Jornada Científica
2021, no dia 29/11/2021,pelo autor Marco Antônio do Carmo.
 
 

Bambuí, 02 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Jessica Ferreira Rodrigues,
Diretor(a) de Inovação, Pesquisa e Pós-graduação Substituto(a), em
03/12/2021, às 11:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador
1027303 e o código CRC 26E80F34.
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