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Recurso ao pleno do Conselho Diretor do CEFET-MG contra o indeferimento do 
pedido de impugnação do Edital CELC - 02/21 

A Diretoria do SINDCEFET-MG, ouvido o Conselho de Representantes desta Seção 
Sindical, recorre ao pleno do Conselho Diretor (CD) do CEFET-MG contra a decisão da 
Comissão Eleitoral Central (CELC), que indeferiu pedido de impugnação do Edital CELC 
02/21, conforme documento anexo. 

O pedido de reconsideração do referido indeferimento fundamenta-se na Ata da 490ª 
Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 16 de dezembro de 2020, também anexa. 
Nesta reunião, os Editais n° 1/2020, 2/2020, 3/2020 e 4/2020, que normatizavam as 
eleições de representantes para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e 
para os Conselhos Especializados (CEPT, CGRAD e CExt) do CEFET-MG, referentes à 
legislatura 2020-22, foram suspensos com a decisão de que os demais pontos que eram 
objeto dos recursos seriam tratados em reunião posterior. Essa discussão ainda não 
ocorreu e estão pendentes de posicionamento pelo CD os seguintes condicionantes que 
motivaram os recursos contra os referidos editais: a) que o docente possa ter direito ao 
voto por cada segmento em que atua; b) que não seja admitida a candidatura de 
ocupantes de cargo de CD indicados pela Direção-Geral para a representação nos 
conselhos especializados e superiores. Esses condicionantes eram vigentes mediante 
deliberações da 402a e da 412a reuniões do CD. 

O pedido de impugnação do Edital CELC 02/21 incide sobre os mesmos condicionantes 
destacados no parágrafo anterior. Em que pese a CELC ter indeferido o pedido com base 
nas normas vigentes, são estas mesmas normas que estão sob questionamento, 
considerando seu processo de aprovação pelo CD. Uma vez que há decisão e 
compromisso deste Conselho de apreciar aqueles condicionantes, algo ainda não 
realizado, justifica-se nosso pedido de reconsideração do indeferimento da impugnação 
solicitada.  

Conforme delineado no pedido de impugnação anexo, o processo que revogou as 
deliberações da 402a e da 412a reuniões do CD precisa ser retomado e revisado. 
Especificamente em decorrência da revogação da deliberação da 412a reunião do CD, 
que estabelecia restrições à condição de elegibilidade, servidores detentores de 
gratificação por cargo de direção concorreram ao pleito para o Conselho Diretor, agora 
em exercício, como candidatos titulares e suplentes, conforme se verifica na Ata da 
Comissão Permanente de Eleições (CPE) para homologação das fichas de inscrição da 
eleição do atual Conselho Diretor, publicada em 14 de maio de 2018 . 

Nesse mesmo dia, na 461a reunião do CD, após questionamentos de conselheiros da 
legislatura anterior (2010-2014), o Presidente pautou a revogação das decisões 
registradas nas atas das reuniões de números 402 e 412, ambas de 2013, sob a alegação 
de “que seria necessário trazer os referidos questionamentos ao Conselho, a fim de que 
os conselheiros se pronunciassem de forma inequívoca sobre tais pontos”. Cabe ressaltar 
que qualquer alteração ou impugnação do Edital deveria ter ocorrido dentro do prazo 
previsto para sua impugnação, que já havia expirado no dia  1o de maio de 2018. 



Nesse sentido, essas deliberações do CD fora do prazo recursal incidiram, 
extemporaneamente, sobre o Edital para conferir efeito regulamentar às candidaturas de 
detentores de gratificação por cargo de direção e que foram indicados pelo Diretor-Geral. 
Sublinha-se ainda que a aprovação da ata referente à 461a reunião só ocorreu na 462a 
reunião do CD, realizada em 20 de novembro de 2018, já em outra legislatura e seis 
meses após a realização da 461a reunião. 

Esse conjunto de fatos políticos resultou em uma hipertrofia do poder executivo na 
composição do órgão máximo de deliberação coletiva do CEFET-MG, uma vez que todos 
os candidatos portadores de gratificação por cargo de direção foram eleitos (ao todo, 5 
candidatos a membros titulares e 2 candidatos à suplência). A composição de órgãos 
colegiados deliberativos integrada por conselheiros que também exerçam cargos de 
confiança, ainda que tenham sido eleitos, distorce a estrutura e a dinâmica democrática 
da instituição ao imprimir um desequilíbrio entre suas esferas decisórias, conferindo com 
frequência um caráter meramente formal aos conselhos, responsáveis por discutir e 
deliberar sobre as ações a serem executadas pelos diretores. 

Prevendo a possibilidade dessa distorção, o CEFET/RJ, por exemplo, que possui 
estrutura institucional similar à do CEFET-MG, veda explicitamente “a acumulação de 
funções gratificadas e cargos de direção com a representação no Conselho Diretor, 
exceto aqueles em que a nomeação seja precedida de consulta à comunidade” (
Regulamento do Conselho Diretor do CEFET/RJ  , Art. 2o, § 9o). 

A revogação das deliberações das 402a e 412a reuniões do Conselho Diretor significa 
retrocesso na consolidação das instâncias e práticas democráticas. O pedido de 
impugnação do Edital CELC-2/2021 fundamenta-se nos princípios que sustentaram as 
deliberações das 402a e 412a reuniões do Conselho Diretor, considerados extensivos às 
normas que regulam a eleição para o CEPE, com base no Art. 8o do Estatuto do CEFET-
MG, que formaliza o princípio da gestão colegiada e implica a separação e equilíbrio entre 
os poderes executivos e deliberativos. A impugnação do Edital CELC-2/2021 e sua devida 
retificação, com base nos princípios destacados, expressa, fundamentalmente, 
compromisso com a democracia interna pela qual temos lutado dentro da Instituição. 

Nestes termos, pedimos reconsideração do indeferimento, pela CELC, de nosso pedido 
de impugnação do Edital CELC-2/2021. 

Em tempo, com base no Art. 29o da Resolução CD 34/03, solicitamos também a 
suspensão provisória do Edital CELC-2/2021, até a apreciação deste pedido pelo pleno 
do Conselho Diretor, uma vez que uma decisão favorável ao nosso pleito implica 
modificações substantivas no Edital e, por conseguinte, nos processo eleitoral por ele 
regulado. 

Diretoria e Conselho Deliberativo do SINDCEFET-MG. 

11/09/2021 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE
MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO,
ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 14/09/2021

RECURSO Nº 1/2021 - DCCTM (11.63.05) 
(Nº do Documento: 1) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 14/09/2021 11:43 )
ADILSON MENDES RICARDO

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

CECOMTM (11.51.22)

Matrícula: 2849338

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sig.cefetmg.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 1 2021 RECURSO 14/09/2021 7260e1318e

https://sig.cefetmg.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

Ata da 490ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 16 de
dezembro de 2020.

Às nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de dezembro de dois mil e vinte, reuniu-se,
por  videoconferência,  sob  a  presidência  do  professor  Flávio  Antônio  dos  Santos,  o
Conselho Diretor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Presentes,
conforme lista de presença: Flávio Antônio dos Santos, Presidente; Nelson Nunes dos
Santos Júnior,  representante titular dos servidores técnico-administrativos; João  Paulo
Machado  de  Sousa,  representante  titular  dos  docentes  do  ensino  profissional  e
tecnológico  de  nível  médio;  Rodrigo  Gaiba  de  Oliveira,  representante  suplente  dos
docentes do ensino profissional e tecnológico de nível médio; Antônio Francisco Cruz
Arapiraca, representante titular dos docentes do ensino profissional e tecnológico de nível
médio;  Katalin  Carrara  Geocze,  representante  suplente  dos  docentes  do  ensino
profissional e tecnológico de nível médio; Tricia Zapula Rodrigues, representante titular
dos docentes do ensino profissional  e tecnológico de nível  médio;  Carolina Riente de
Andrade Paula, representante suplente dos docentes do ensino de graduação; Taiza de
Pinho Barroso  Lucas,  representante  suplente  dos  docentes  do  ensino  de  graduação;
Danielle Marra de Freitas Silva Azevedo, representante titular dos docentes do ensino
de graduação; Fábia Barbosa Heluy Caram, representante titular dos docentes do ensino
de graduação; Olga Moraes Toledo, representante suplente dos docentes do ensino de
graduação; Eduardo Célio Boaventura, representante titular dos docentes do ensino de
graduação; Laise Ferraz Correia, representante suplente dos docentes do ensino de pós-
graduação stricto sensu; Eduardo Henrique da Rocha Coppoli, representante titular dos
docentes  do  ensino  de  pós-graduação  stricto  sensu;  Fausto  de  Camargo  Júnior,
representante  suplente  dos  docentes  do  ensino  de pós-graduação stricto  sensu;  Maria
Adélia da Costa, representante titular dos docentes do ensino de pós-graduação stricto
sensu; Rogério Barbosa da Silva, representante suplente dos docentes do ensino de pós-
graduação stricto sensu; Ralney Nogueira de Faria, representante titular dos docentes-
pesquisadores;  Allan  Vinícius  Pereira  Machado,  representante  titular  dos  discentes;
Alzira Alice de Souza,  representante suplente dos discentes.  Justificaram ausência  os
seguintes  conselheiros:  Carlos  Henrique  Figueiredo  Alves,  representante  suplente  do
Ministério da Educação;  Leonardo Hamilton Maia de Oliveira,  representante suplente da
Federação  do  Comércio,  Bens,  Serviços  e  Turismo  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Alfredo
Marques Diniz, representante titular dos ex-alunos; Igor Mota Morici, representante suplente
dos docentes do ensino profissional e tecnológico de nível médio; Maria Eliza de Campos
Souza,  representante  titular  dos  docentes  do  ensino  profissional  e  tecnológico  de  nível
médio; Moacir Felizardo de França Filho, representante titular dos docentes do ensino de
graduação; Douglas Martins Vieira da Silva, representante titular dos docentes do ensino de
graduação; José Geraldo Peixoto de Faria, representante suplente dos docentes do ensino
de graduação; Conrado de Souza Rodrigues, representante titular dos docentes do ensino
de pós-graduação stricto sensu; Gray Farias Moita, representante titular dos docentes do
ensino  de  pós-graduação  stricto  sensu;  Ludmila  de  Vasconcelos  Machado  Guimarães,
representante suplente dos docentes do ensino de pós-graduação stricto sensu; Henrique
Elias Borges, representante titular dos docentes do ensino de pós-graduação stricto sensu.
Item 1. Verificação do quórum. Verificou-se o cumprimento do quórum, com a presença
de 12 (doze) votantes. Item 2. Abertura da 490ª Reunião do Conselho Diretor.  O
Presidente declarou aberta a sessão, apresentou a pauta da reunião, esclarecendo que,
embora a convocação tenha sido enviada com mais de um item, a proposta era a de que a
reunião tivesse pauta única, para tratar da suspensão dos editais para as eleições para
representação no CEPE e nos conselhos especializados. O conselheiro Eduardo Henrique
da Rocha Coppoli solicitou inclusão de ponto de pauta para tratar da redistribuição do
processo 23062.024335/2020-12-   recurso em face ao resultado do Edital  nº  270/2020 -
Programa de formação em Ensino Superior (PROSUP, de 28/09/2020), por ter-se declarado



impedido para analisar o referido recurso. Colocada em votação, consideradas a inclusão e
as exclusões, a pauta foi aprovada por 13 (treze) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário,
nos  seguintes  termos:  3.  EXPEDIENTE  PRELIMINAR:  3.1.  Redistribuição  do  processo  nº
23062.024335/2020-12 - recurso em face ao resultado do Edital nº 270/2020 - Programa de
formação em Ensino Superior (PROSUP, de 28/09/2020). 4. ORDEM DO DIA: 4.1. Suspensão
dos Editais para as eleições para representação no CEPE e nos conselhos especializados.
Passou-se,  então,  ao exame dos pontos da pauta.  3. EXPEDIENTE PRELIMINAR: 3.1.
Redistribuição   do  processo  nº  23062.024335/2020-12   -   recurso  em  face  ao
resultado do  Edital  nº  270/2020 -  Programa de formação em Ensino  Superior
(PROSUP, de 28/09/2020). O Presidente propôs a criação de comissão, a ser integrada
pelos  conselheiros  Antônio  Francisco  Cruz  Arapiraca  (presidente),  José  Geraldo
Peixoto de Faria  e Eduardo Célio Boaventura,  para, no prazo de 30 dias, tratar do
referido processo. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade de 16
(dezesseis)  votos.  Item 4.  ORDEM DO  DIA:  4.1.  Suspensão  dos  Editais  para  as
eleições  para  representação  no  CEPE  e  nos  Conselhos  Especializados.    O
Presidente esclareceu que a prorrogação de mandatos dos Diretores de Campus deu-se
por questões administrativas,  mais especificamente em relação à alteração da Diretoria
com o ano letivo em curso, o que não se aplicaria às eleições do CEPE e dos Conselhos
Especializados. Contudo, diante dos recursos apresentados, propôs que os editais sejam
suspensos, deixando os demais pontos tratados nos recursos para serem discutidos em
reunião  ordinária,  até  para  que  possa  haver  maior  participação  dos  conselheiros.  O
conselheiro Antônio Francisco Cruz Arapiraca esclareceu que o  recurso  apresentado
pelo SINDCEFET não requereu a impugnação das eleições, mas prorrogação dos mandatos
até que as eleições possam ser realizadas presencialmente. A conselheira Katalin Carrara
Geocze manifestou estranheza quanto à seletividade em relação ao pedido de adiamento
da realização de algumas eleições e não de outras. O conselheiro Antônio Francisco Cruz
Arapiraca destacou que, de acordo com a decisão da assembleia do SINDICEFET, a decisão
foi no sentido de solicitar a prorrogação dos mandatos e, quando da realização das eleições,
que os editais sejam alterados quanto a dois aspectos: a) que o docente possa ter direito ao
voto por cada segmento em que atua; b) que não seja admitida a candidatura de ocupantes
de  cargo  de  CD  indicados  pelo  Direção  Geral  para  a  representação  nos  conselhos
especializados e superiores.  A conselheira Danielle Marra de Freitas Silva Azevedo
posicionou-se contrariamente à suspensão dos editais. Ponderou sobre a necessidade de
renovação  dos  conselhos  e  destacou  que  o  módulo  de  eleições  do  SIPAC  está  em
funcionamento, não havendo motivo, no seu entendimento, para suspensão das eleições. O
conselheiro Allan Vinícius Pereira Machado ressaltou a alternância da representação nos
conselhos  é  necessária  para  a  manutenção  da  democracia  interna  e  destacou  que  a
campanha dos  candidatos,  em especial  em relação aos  campi  do  interior,  já  acontecia
remotamente mesmo antes da pandemia, razão pela qual posicionou-se contrariamente à
suspensão  dos  editais.  A  conselheira  Fábia  Barbosa  Heluy  Caram  posicionou-se
favoravelmente à suspensão dos editais. Destacou o prejuízo ao processo eleitoral em caso
de manutenção das eleições não presenciais, visto que o processo exige o envolvimento
político das pessoas. Destacou que mesmo que as atividades da Instituição venham sendo
realizadas  remotamente,  é  importante  a  manutenção  das  eleições  presenciais.  O
conselheiro Nelson Nunes dos Santos Júnior ressaltou sua preocupação em relação à
prorrogação  dos  mandatos,  questionando  se  o  motivo  que  fundamenta  o  pedido  de
suspensão das eleições do CEPE e dos conselhos especializados não seria o mesmo para
promover o adiamento das eleições da Congregações de Unidade. O Presidente ressaltou
que as eleições que ocorrem no âmbito do campus estão sendo mantidas, à exceção das
eleições  de  Diretores  de  Campus,  considerando  a  questão  administrativa  que  já  foi
aventada. Posicionou-se pela necessidade de realização das eleições o quanto antes, mas
manifestou sua compreensão quanto ao pedido de suspensão dos editais. Pontuou sobre o
fato de a Direção Geral ter sido cobrada acerca da promoção das eleições, razão pela qual
os editais foram publicados. O conselheiro Antônio Francisco Cruz Arapiraca reforçou
que o papel das representações no CEPE e nos conselhos especializados é extremamente
importante e que não pode ser tratado como secundário. Se houve adiamento das eleições
dos Diretores de Campus, com mais razão, no seu entendimento, devem ser adiadas estas



eleições. A conselheira Katalin Carrara Geocze pediu que se avaliasse a possibilidade de
a posse dos novos Chefes de Departamento ser realizada no início do semestre letivo, ao
que o Presidente respondeu que, se for apresentada a demanda pelo conjunto de Chefes
de  Departamento,  a  questão  será  analisada.  Diante  das  manifestações,  o  Presidente
apresentou proposta de suspensão dos editais, realização de novas eleições em outubro de
2021, com posse em fevereiro de 2022. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por
11 (onze) votos favoráveis, 5 (cinco) votos contrários e 1 (uma) abstenção. O conselheiro
Antônio Francisco Cruz Arapiraca pediu que se constasse em ata que os demais pontos
que são objeto dos recursos serão discutidos em reunião posterior. E nada mais havendo a
tratar,  o  Presidente  encerrou  a  reunião  da  qual  eu,  Eliane  Helena  Gonçalves  Silva,
Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei esta ata, que vai assinada pelo Presidente  e
pelos demais membros presentes.

Flávio Antônio dos Santos

Presidente do Conselho Diretor

Nelson Nunes dos Santos Júnior

Representante titular dos servidores técnico-administrativos em educação

João Paulo Machado de Sousa

Representante titular dos docentes do ensino profissional e tecnológico de nível médio

Rodrigo Gaiba de Oliveira

Representante suplente dos docentes do ensino profissional e tecnológico de nível médio

Antônio Francisco Cruz Arapiraca

Representante titular dos docentes do ensino profissional e tecnológico de nível médio

Tricia Zapula Rodrigues

Representante titular dos docentes do ensino profissional e tecnológico de nível médio

Carolina Riente de Andrade Paula

Representante suplente dos docentes do ensino de graduação



Taiza de Pinho Barroso Lucas

Representante suplente dos docentes do ensino de graduação

Danielle Marra de Freitas Silva Azevedo

Representante titular dos docentes do ensino de graduação

Fábia Barbosa Heluy Caram

Representante titular dos docentes do ensino de graduação

Olga Moraes Toledo

Representante suplente dos docentes do ensino de graduação

Eduardo Célio Boaventura

Representante titular dos docentes do ensino de pós-graduação stricto sensu

Laise Ferraz Correia

Representante suplente dos docentes do ensino de pós-graduação stricto sensu

Eduardo Henrique da Rocha Coppoli

Representante titular dos docentes do ensino de pós-graduação stricto sensu

Fausto de Camargo Júnior

Representante suplente dos docentes do ensino de pós-graduação stricto sensu

Maria Adélia da Costa

Representante titular dos docentes do ensino de pós-graduação stricto sensu

Rogério Barbosa da Silva



Representante suplente dos docentes do ensino de pós-graduação stricto sensu

Ralney Nogueira de Faria

Representante titular dos docentes-pesquisadores

Allan Vinícius Pereira Machado

Representante titular dos discentes

Alzira Alice de Souza

Representante suplente dos discentes

Eliane Helena Gonçalves Silva

Secretária dos Conselhos Superiores
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Pedido de impugnação do Edital CELC - 02/21

A Diretoria e o Conselho Deliberativo desta Seção Sindical, ouvido o seu Conselho de
Representantes, pedem a impugnação do Edital CELC-2/2021, de 25 de agosto de 2021,
que estabelece as normas que serão aplicadas às eleições para o preenchimento das
vagas de representantes do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE do
CEFET-MG.

Este pedido de impugnação baseia-se em dois aspectos fundamentais para o exercício da
democracia interna na Instituição, já destacados e amplamente divulgados em nota, na
página do SINDCEFET-MG, elaborada com a participação de membros do Conselho
Diretor, em exercício na atual legislatura (2018-2022), e publicada em 06 de dezembro de
20201:

1. Ao impedir que os eleitores possam votar em todas as representações dos
segmentos em que atuam (Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
Graduação, Pós-graduação e Pesquisa), o Edital CELC-2/2021 cria,
indevidamente, restrições que dificultam a composição de um Conselho que
traduza a necessária representação do(a)s servidore(a)s em exercício na
Instituição.

2. Ao não vedar a candidatura de quaisquer servidores que tenham gratificação por
cargo de direção com indicação do Diretor-Geral, o Edital CELC-2/2021 abre a
possibilidade para que servidores nessa situação atuem simultaneamente como
conselheiros, assim rompendo o equilíbrio de forças entre as instâncias executivas
e deliberativas, o que contraria o Estatuto do CEFET-MG, que, em seu Art. 8o,
estabelece: “a direção do CEFET-MG processar-se-á sob a forma de Gestão
Colegiada, cabendo às diretorias e demais órgãos executivos a implementação das
deliberações coletivas emanadas de seu(s) órgão(s) colegiado(s).” - princípio da
gestão colegiada (princípio de separação e equilíbrio entre os poderes executivos e
deliberativos) aplicável a todas diretorias previstas no Estatuto.

“A possibilidade dos eleitores votarem em todas as representações de segmentos em que
atuam” e “a vedação à candidatura de quaisquer servidores que tenham gratificação por
cargo de direção e que sejam indicados pelo Diretor-Geral”, aprovadas, respectivamente,
na 402a e na 412a reuniões do Conselho Diretor, eram vigentes até a aprovação do Edital
que normatizou eleição para o Conselho Diretor ocorrida em 20/06/2018.

1 Colapso da democracia: a ruptura do equilíbrio de forças entre as instâncias político-decisórias do
CEFET-MG. Acessível em: https://sindcefetmg.org.br/colapso-da-democracia/

https://sindcefetmg.org.br/colapso-da-democracia/


O processo que revogou as deliberações da 402a e da 412a reuniões do CD precisa ser
retomado e revisado. Especificamente em decorrência da revogação da deliberação da
412a reunião do CD, que estabelecia restrições à condição de elegibilidade, servidores
detentores de gratificação por cargo de direção concorreram ao pleito para o Conselho
Diretor, agora em exercício, como candidatos titulares e suplentes, conforme se verifica
na Ata da Comissão Permanente de Eleições (CPE) para homologação das fichas de
inscrição da eleição do atual Conselho Diretor, publicada em 14 de maio de 2018  .

Nesse mesmo dia, na 461a reunião do CD, após questionamentos de conselheiros da
legislatura anterior (2010-2014), o Presidente pautou a revogação das decisões
registradas nas atas das reuniões de números 402 e 412, ambas de 2013, sob a alegação
de “que seria necessário trazer os referidos questionamentos ao Conselho, a fim de que
os conselheiros se pronunciassem de forma inequívoca sobre tais pontos ”. Cabe ressaltar
que qualquer alteração ou impugnação do Edital deveria ter ocorrido dentro do prazo
previsto para sua impugnação, que já havia expirado no dia   1o de maio de 2018 .

Nesse sentido, essas deliberações do CD fora do prazo recursal incidiram,
extemporaneamente, sobre o Edital para conferir efeito regulamentar às candidaturas de
detentores de gratificação por cargo de direção e que foram indicados pelo Diretor-Geral.
 Sublinha-se ainda que a aprovação da ata referente à 461a reunião só ocorreu na 462a

reunião do CD, realizada em  20 de novembro de 2018 , já em outra legislatura e seis
meses após a realização da 461a reunião.

Esse conjunto de fatos políticos resultou em uma hipertrofia do poder executivo na
composição do órgão máximo de deliberação coletiva do CEFET-MG, uma vez que todos
os candidatos portadores de gratificação por cargo de direção foram eleitos (ao todo, 5
candidatos a membros titulares e 2 candidatos à suplência). A composição de órgãos
colegiados deliberativos integrada por conselheiros que também exerçam cargos de
confiança, ainda que tenham sido eleitos, distorce a estrutura e a dinâmica democrática
da instituição ao imprimir um desequilíbrio entre suas esferas decisórias, conferindo com
frequência um caráter meramente formal aos conselhos, responsáveis por discutir e
deliberar sobre as ações a serem executadas pelos diretores.

Dessa forma, as propostas da Direção têm sido aprovadas não porque a Diretoria tenha
legitimamente construído uma base de apoio no âmbito do CD, mas porque conta com
uma base artificializada de 5 votos cativos dos conselheiros que são também diretores.

Em razão disso, minutas de resolução têm sido submetidas formalmente à apreciação do
pleno, como se se tratasse de um mero “referendo”. Assim, esvazia-se o papel real do
Conselho que é discutir as matérias, avaliar sua pertinência e apresentar contribuições à
formação de convicção, por meio do amplo debate no pleno, no qual o contraditório pode
se expressar. Desse modo, pretende-se rebaixar a função deliberativa do Conselho, em
uma tentativa de lhe conferir uma condição puramente pragmática destinada a
“referendar” mecanicamente as propostas que a Direção lhe apresenta.

Prevendo a possibilidade dessa distorção, o CEFET/RJ, por exemplo, que possui
estrutura institucional similar à do CEFET-MG, veda explicitamente “a acumulação de
funções gratificadas e cargos de direção com a representação no Conselho Diretor,



exceto aqueles em que a nomeação seja precedida de consulta à comunidade ”
( Regulamento do Conselho Diretor do CEFET/RJ   , Art. 2o, § 9o).

A revogação das deliberações das 402a e 412a reuniões do Conselho Diretor significa
retrocesso na consolidação das instâncias e práticas democráticas. O pedido de
impugnação do Edital CELC-2/2021 fundamenta-se nos princípios que sustentaram as
deliberações das 402a e 412a reuniões do Conselho Diretor, considerados extensivos às
normas que regulam a eleição para o CEPE, com base no Art. 8o do Estatuto do
CEFET-MG, já citado, que formaliza o princípio da gestão colegiada e implica a separação
e equilíbrio entre os poderes executivos e deliberativos. A impugnação do Edital
CELC-2/2021 e sua devida retificação, com base nos princípios destacados, expressa,
fundamentalmente, compromisso com a democracia interna pela qual temos lutado dentro
da Instituição.

Nestes termos, pedimos o deferimento de nosso pedido de impugnação do Edital
CELC-2/2021.

Diretoria e Conselho Deliberativo do SINDCEFET-MG.

02/09/2021.
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 NÃO PROTOCOLADONº do Protocolo:
Belo Horizonte-MG, 08 de setembro de 2021.

ATA DA COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL (CELC)

Resultado dos Recurso dos Pedidos de Impugnação dos Editais:

EDITAL CELC-2/2021, de 25 de agosto de 2021 das ELEIÇÕES DE REPRESENTANTES PARA O
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO CEFET-MG,

Aos 6 dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, por videoconferência, reuniram-se o Presidente e os membros
da Comissão Eleitoral Central - Portaria DIR-780/20, de 20 de novembro de 2020, para proceder a análise dos
recursos interpostos contra os editais supracitados, conforme consta no processo número 23062.038974/2021-70.

Após concluída a análise dos processos a CELC decidiu pelo INDEFERIMENTO dos pedidos, na medida que, com
base no sistema normativo vigente na instituição, NÃO é vedada a candidatura de quaisquer servidores que tenham
gratificação por cargo de direção com indicação do Diretor-Geral, para as representações dos Conselhos Superiores e
E s p e c i a l i z a d o s .

Também foi decido pelo INDEFERIMENTO da possibilidade de um mesmo eleitor votar em todas as representações
dos segmentos em que atuam, na medida que contraria situação prevista a partir da RESOLUÇÃO CD-023/18, de 27
d e  a b r i l  d e  2 0 1 8 .

Assim, foi INDEFERIDO o pedido de impugnação para o Edital CELC-2/2021 indicado.

Não havendo nada mais a declarar, eu Ulisses Cotta Cavalca, na qualidade de Presidente da CELC, lavrei a presente
Ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros.

(Assinado digitalmente em 08/09/2021 16:47)
CLAUSYMARA LARA SANGIORGE

ASSISTENTE - TITULAR

CELC (11.36.02)

Matrícula: 392392

(Assinado digitalmente em 08/09/2021 19:58)
FABIO VASCONCELOS LIMA PEREIRA

ASSISTENTE - TITULAR

CELC (11.36.02)

Matrícula: 1569075

(Assinado digitalmente em 08/09/2021 16:42)
HERMES DE SOUZA COSTA

ASSISTENTE - TITULAR

CELC (11.36.02)

Matrícula: 2528912

(Assinado digitalmente em 08/09/2021 16:44)
SAVIO EVARISTO DE SOUZA SANTOS

ASSISTENTE - TITULAR

CELC (11.36.02)

Matrícula: 2190662

(Assinado digitalmente em 08/09/2021 16:28)
ULISSES COTTA CAVALCA

COORDENADOR - TITULAR

CELC (11.36.02)

Matrícula: 3610647

Processo Associado: 23062.038974/2021-70
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