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Em 27 de janeiro de janeiro de dois mil e vinte um, às nove horas e cinco minutos, por 

videoconferência (tendo em vista os efeitos da pandemia do COVID-19) via Google Meet, 3 

reuniram-se o diretor professor Emerson de Sousa Costa, presidente da Congregação; o 

representante do Departamento de Informática, Gestão e Design (DIGD-DV), professor Alisson 

Marques da Silva (Titular); o representante do Departamento de Formação Geral (DFG-DV), 6 

professor Leonardo Gomes Martins Coelho (Titular); a representante dos servidores técnico-

administrativos, Luciana Amaral Azevedo Santos (Suplente) e os representantes do corpo discente, 

Srta. Maria Clara Wasconcelos de Faria (Titular) e o Sr. João Victor Tavares Santos (Suplente). 9 

Verificado o quórum regimental, o presidente declarou aberta a 69ª reunião da Congregação para 

tratarem da seguinte pauta: Item 1) Aprovação da Ata da 69ª Reunião da Congregação; Item 

2) Parecer do Pedido de Remoção do professor Nestor Dias de Oliveira Volpini; Item 3) 12 

Homologação dos Resultados das Eleições de Representantes para a Congregação do 

Campus, Legislatura 2021-2023; Item 4) Apresentação do Plano de Trabalho da Unidade de 

Divinópolis para o ano de 2020/2021; Item 5) Apresentação do Relatório de Gestão de 15 

Atividades (Ensino, Pesquisa e Extensão) da Unidade Divinópolis 2019/2020; Item 6) 

Informes Gerais.  Inicialmente o Presidente cumprimentou a todos. Em seguida, fez a leitura da 

pauta e perguntou se alguém gostaria de acrescentar algum ponto à pauta. Sem inclusão, a pauta 18 

foi votada e aprovada por unanimidade. Item 1) O prof. Emerson confirmou com os Conselheiros 

o recebimento da ata por e-mail e se tinham alguma alteração. Sem alteração, a ata da 69ª reunião 

foi encaminhada para votação e foi aprovada com quatro votos a favor e uma abstenção dos 21 

Conselheiro Leonardo Gomes Martins Coelho. Item 2) O prof. Emerson relatou que conforme 

definido na 69ª reunião, o processo de remoção do professor Nestor foi encaminhado para o 

Departamento de Informática, Gestão e Design – (DIGDDV), para que manifestassem sobre o 24 

parecer do Departamento de Eletroeletrônica e Computação (DELCOM) do Campus de Contagem, 

em receber o Professor Nestor e a disponibilização da vaga em função da exoneração do professor 

Leonardo Conegundes Martinez. Em seguida, o prof. Emerson apresentou para os conselheiros o 27 

parecer favorável do DIGD-DV com as seguintes considerações: O envio, em contrapartida, de 

vaga de professor da carreira EBTT, em regime de 40 horas semanais com dedicação exclusiva; 

que o professor Nestor Dias de Oliveira Volpini somente poderá interromper suas atividades no 30 

Departamento de Informática, Gestão e Design da Unidade de Divinópolis quando um novo 

professor(a) efetivo assumir as respectivas disciplinas. Após apresentação, os conselheiros 

deferiram por unanimidade o pedido de remoção do prof. Nestor Dias de Oliveira Volpini, 33 

mantendo as mesmas ressalvas do parecer do DIGD-DV.  Item 3) O Presidente da congregação 
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relatou que em conformidade com a RESOLUÇÃO CD-041/18, de 20 de setembro de 2018, os 

resultados das escolhas para os Representantes da Congregação da Unidade têm que ser 36 

homologados pela Congregação. Em seguida, apresentou os documentos encaminhados pelos 

Departamentos, pela comissão eleitoral e pela representação estudantil com seus respectivos 

Representantes para a legislatura 2021-2023. Após analisarem cada documento, os conselheiros 39 

HOMOLOGARAM por unanimidade a nova composição: Representantes do DEM-DV – 

Professor Luís Filipe Pereira da Silva (titular) e professor Cláudio Henrique Gomes dos santos 

(suplente); Representantes do DIGD-DV – Professor Alisson Marques da Silva (titular) e professor 42 

Thiago Magela Rodrigues Dias (suplente); Representantes do DFG-DV – Professora Nádia 

Cristina da Silva Mello (titular) e professor José Geraldo Pedrosa (suplente); Representante dos 

Servidores Técnico-Administrativos – Ana Paula Gaspar Alvarenga (titular) e Aldo Geraldo 45 

Simões (suplente); Representante do Corpo Discente – Maria Clara Wasconcelos de Faria (titular) 

e João Vitor Tavares Santos (suplente). Item 4) O prof. Emerson apresentou a Proposta do Plano 

de Trabalho da Diretoria da Unidade para o ano de 2020/2021 e confirmou se todos a receberam 48 

por e-mail. Justificou que colocou 2020/2021 pelo fato do ano letivo de 2020 terminar em abril de 

2021. Após apresentação do plano de trabalho, abriu-se a discussão para que os conselheiros 

sugerissem alterações ou inclusões. Sem alterações o Plano de Trabalho foi votado e aprovado por 51 

unanimidade. Item 5) O professor Emerson apresentou o Relatório de Gestão de Atividades 

(Ensino, Pesquisa e Extensão), destacando todos os itens para apreciação dos conselheiros. Após 

apresentação, perguntou aos Conselheiros se tinham alguma sugestão de alteração ou inclusão. 54 

Sem alterações o Relatório de Gestão de Atividades (Ensino, Pesquisa e Extensão) da Unidade 

Divinópolis 2019/2020 foi encaminhado para votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 6) 

O Prof. Emerson informou que essa era a última reunião com os atuais Representantes da 57 

Congregação. Agradeceu pela participação e contribuição de todos para a realização de uma gestão 

positiva. Nada mais havendo a se tratar, o professor Emerson de Sousa Costa declarou a reunião 

encerrada às nove horas e cinquenta e cinco minutos. Do que se tratou, para constar, foi lavrada a 60 

presente ata que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes e por mim, Elena Maria da 

Cunha, secretária ad hoc. Divinópolis, vinte e sete de janeiro de 2021. 
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