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Reunidos por meio remoto em Assembleia Departamental, no dia 18 de 

maio de 2020, nós, docentes e servidores técnicos administrativos do 

Departamento de Química (DeQui), decidimos nos manifestar em relação à 

Resolução CD-012/20, publicada ad referendum em 08 de abril de 2020, que 

“estabelece a estrutura organizacional regimental do CEFET-MG, normatiza a 

criação e extinção de unidades organizacionais não regimentais e dá outras 

providências”, bem como sobre a Portaria DIR-273/2020, que cria “unidades da 

área finalística da Instituição, subordinadas às respectivas Diretorias dos 

Campi”.  

A publicação ad referendum da Resolução CD-012/20, que altera de 

modo significativo a vida acadêmica e administrativa institucional causou 

profundo espanto, preocupação e apreensão neste Departamento de Química. 

É entendimento geral que a estruturação administrativa e pedagógica do 

CEFET-MG, com sua Gestão Colegiada, foi construída, ao longo dos anos 2000 

com um importante e festejado viés democrático.  

Portanto, causou-nos espanto que, sob a mesma Direção Geral 

responsável pela democratização institucional em gestões pregressas, surja um 

instrumento reestruturador de forma tão impositiva e antidemocrática. Causou-

nos imensa preocupação a ameaça da perda de instrumentos democráticos 

importantes como as eleições para as chefias. Causou-nos forte apreensão a 

possibilidade real da perda da autonomia do Departamento sobre o nosso maior 

diferencial como cursos de referência: os laboratórios de ensino, pesquisa e 

extensão.  

Mudanças com esse nível de intervenção na estrutura institucional em 

ambiente democrático requerem necessariamente a abertura de um amplo 

processo de discussão com a comunidade, incluindo-se em especial seus 

representantes eleitos, como os Conselhos Superiores, os Conselhos 



Especializados, os Diretores de Campus, as Chefias de Departamento, os 

Coordenadores de Curso, os Coordenadores de Laboratório, além do quadro de 

docentes e técnicos administrativos diretamente impactados pelas alterações 

presentes na Resolução em pauta e regulamentações decorrentes.  

Além de ser um processo altamente antidemocrático, quebrando longa 

tradição institucional, a publicação da referida resolução, ad referendum como 

agravante, nos leva a entender que não foi devidamente avaliada a extensão e 

os reais impactos que podem recair sobre as questões técnicas e pedagógicas 

desenvolvidas nas Unidades Organizacionais envolvidas e os efeitos negativos 

dela decorrentes.  

Especificamente ao Departamento de Química cabe ofertar disciplinas para 

todos os cursos técnicos e as aulas teóricas e práticas de praticamente todos os 

cursos de graduação dos Campi de Belo Horizonte. Vinculados ao Departamento 

de Química estão o Curso Técnico em Química e o Curso de Bacharelado em 

Química Tecnológica. O Departamento de Química atua ainda como 

protagonista no Mestrado em Tecnologia de Produtos e Processos e no 

Programa de Pós Graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais com a 

oferta de dois cursos de Mestrado e de um de Doutorado. Apesar de termos uma 

elevada taxa de ocupação dos laboratórios com as aulas práticas, quando estão 

disponíveis, os laboratórios são também utilizados para atividades de pesquisa 

do ensino técnico, da graduação e da pós-graduação, bem como para o 

desenvolvimento dos trabalhos de final de curso. 

Todos os cursos acima citados possuem caráter eminentemente prático e, 

portanto, demandam elevada utilização dos laboratórios para as aulas práticas, 

realizadas nos nove (9) laboratórios didáticos do Campus Nova Suissa e no 

Laboratório de química do Campus Nova Gameleira. Além destes, são cinco (5) 

os laboratórios utilizados exclusivamente para as atividades de pesquisa. 

Administrar todos esses espaços não é atividade trivial. O sucesso das aulas 

práticas e das pesquisas e projetos de extensão neles desenvolvidos é resultado 

de anos de aprimoramento de regras e protocolos de utilização. Além do mais, 

é de responsabilidade do Coordenador de Laboratórios e dos responsáveis 

técnicos de cada laboratório, a gestão e segurança desses espaços e de seus 



usuários. O desenvolvimento de Procedimentos Operacionais Padrões (POPs) 

para utilização de equipamentos garante sua confiabilidade e durabilidade. O 

planejamento e o acompanhamento praticamente diários permitem que as 

pesquisas e as aulas práticas aconteçam com segurança e sem intercorrências 

ou falta de insumos.  

Cabe ainda ressaltar que a Coordenação de Laboratórios do Departamento 

de Química é composta, atualmente, pelo Coordenador de Laboratórios, por três 

laboratoristas técnicos em química e por uma química de nível superior. A 

formação dessa equipe é resultado de amplo debate e de uma luta histórica para 

a melhoria da qualidade das atividades laboratoriais, sejam elas didáticas, de 

pesquisa, ou mesmo administrativas. A proximidade e presença física diária, nos 

três turnos, da equipe de laboratoristas permite agilidade no preparo das aulas 

práticas e a solução imediata de problemas que porventura aconteçam durante 

essas atividades, principalmente durante as aulas práticas.  

É histórico e sabido que a administração dos laboratórios está, e sempre 

esteve, desde implantação do Curso Técnico de Química, há 50 anos, a cargo 

da Coordenação de Laboratórios. O nível de controle e segurança que existe 

hoje sobre o uso desses laboratórios, sua manutenção, procedimentos, 

abastecimento, é fruto de um trabalho que veio sendo aperfeiçoado há muitos 

anos. Uma construção coletiva que exige conhecimento técnico específico e 

restrito à área de Química. É inegavelmente graças ao trabalho intensivo da 

Coordenação de Laboratórios do Departamento de Química, agindo próxima aos 

docentes e discentes, a garantia da qualidade das aulas práticas, do resultado 

das pesquisas, da segurança dos usuários e da manutenção das vidrarias e 

equipamentos. 

Desta forma, nós professores e técnicos administrativos do Departamento de 

Química:  

Manifestamos nossa profunda insatisfação com a possibilidade em ver 

delegado a terceiros, externos ao Departamento de Química, portanto, afastado 

das discussões e demandas internas, a função de “implementar o plano de 

gestão de laboratórios de ensino e de pesquisa” do nosso Departamento “bem 

como por coordenar, orientar, desenvolver, acompanhar, executar e avaliar os 



serviços de manutenção, de controle, de compras de equipamentos e insumos, 

de suporte técnico aos laboratórios, de agendamento e controle de uso dos 

laboratórios para as atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito” dos 

nossos laboratórios. 

Manifestamos nossa completa discordância com a criação de uma 

Coordenação de Gestão de Laboratórios, pois desconsidera a relação intrínseca 

e necessária entre laboratórios e departamentos em vigor no CEFET-MG e ao 

alijamento dos departamentos dessa discussão. 

Manifestamos pela defesa da nossa autonomia para gerenciar os 

laboratórios da forma como já está consolidada e vigora atualmente, estrutura 

essa que foi aprimorada durante os 50 anos de existência da área de química no 

CEFET-MG. 

Manifestamos nossa profunda insatisfação com a designação de 

gestores e coordenadores sem os respectivos processos eletivos historicamente 

praticados nessa instituição, ferindo de morte os princípios democráticos que 

regem a vida institucional do CEFET-MG. 

Manifestamos nossa justificada apreensão com a possível desvinculação 

dos laboratoristas do Departamento de Química, conquista histórica e 

extremamente necessária ao bom desenvolvimento das atividades de 

laboratório. Sua ausência, ou a mera reformulação de suas funções, 

inequivocamente sobrecarregará ao extremo o corpo docente, acarretando 

inegáveis impactos às atividades didáticas e de pesquisa. 

Por fim, manifestamos nosso completo desagrado com a forma autoritária 

e antidemocrática com que as alterações preconizadas na Resolução CD-012/20 

foram implementadas, atitude esta que não encontra qualquer correlação com o 

fazer democrático histórico e cristalizado na vida institucional do CEFET-MG. 

 

Belo Horizonte, 26 de maio de 2020 

Docentes e Técnicos Administrativos 
  Departamento de Química 

 


