
Contatos úteis no Ensino Remoto Emergencial do CEFET – MG – 
Nepomuceno 

 

Comissão geral do Ensino Remoto  

Trata de questões como: diagnóstico, planejamento, execução, 
monitoramento e avaliação do ensino Remoto Emergencial. 

 Prof. Cássio Henrique Garcia Costa 

Email: cassiohenrique.costa@cefetmg.br 

 

Coordenação de Desenvolvimento Estudantil (Equipe Pedagógica e 
Assistência Estudantil) 

Equipe Pedagógica 

Trata de questões como: rendimento escolar dos alunos, dificuldades no 
planejamento de estudos e da rotina escolar, dificuldades de aprendizagem, 
dúvidas de pais e estudantes em relação ao ERE, suporte pedagógico aos 
docentes. 

Ana Flávia Martins da Mata (Pedagoga) 

Email: anaflavia@cefetmg.br 

Clarissa Cristina Pereira Lima (Técnica em Assuntos Educacionais) 

Segunda, quarta e quinta, de 07:00 às 11:00 pelo tel: 3861- 4510 

Demais horários e dias pelo email: clarissalima@cefetmg.br 

Beatriz Tavares Barbosa Assunção (Estagiária) 

Segunda a sexta, de 12:00 às 18:00 pelo tel: 3861-4510 
 

Assistência Estudantil 

Trata de questões como: acompanhamento psicossocial e programa de bolsas 
de assistência estudantil. 

Mariana Coelho da Silveira (Assistente Social) 

Email: marianacoelho@cefetmg.br 
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Ludmila Eleonora Gomes Ramalho (Psicóloga) 

Email: ludmilaramalho@cefetmg.br 

 

Setor de Tecnologia da Informação (TI) 

Trata de questões como: suporte às plataformas digitais implementadas pelo 
CEFET-MG. Gerenciamento e tratamento de chamados e demandas a 
respeito de ferramentas e dispositivos de informática. 

Email do setor: nticnep@cefetmg.br 

 

Coordenação do curso Redes de Computadores 

Trata de questões como: questões pedagógicas, sugestões, dúvidas ou 
críticas com relação ao ensino remoto no curso de Redes. Problemas de 

acesso ou dificuldades com aplicativos. Quaisquer assuntos que estejam 
relacionados com a relação ensino/aprendizagem ou disciplina. 

Prof. Gualberto Rabay Filho  

Email: rabay@cefetmg.br   

Email opcional: grabay@gmail.com 

Celular/Whatsapp: (35)99106-8464 

 

Coordenação do curso Eletrotécnica (integrado, concomitante, 
subsequente) 

Trata de questões como: assuntos acadêmicos e disciplinares relativos ao 
curso. 

Prof. Márcio Wladimir Santana 

Email: marciosantana@cefetmg.br 

Obs: Representantes de turma têm seu contato de WhatsApp. 
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Coordenação do curso Mecatrônica (integrado, concomitante, 
subsequente) 

Trata de questões como: assuntos acadêmicos e disciplinares relativos ao 
curso. 

Prof. Jader Bosco Gomes 

E-mail: jader@cefetmg.br 

 

Coordenação do curso de Graduação em Engenharia Elétrica 

Trata de questões como: problemas acadêmicos relacionados ao curso de 
graduação em Engenharia Elétrica. 

Prof. Rodrigo de Sousa e Silva 

Email: rodrisilva@cefetmg.br 

 

Direção do Campus CEFET – MG Nepomuceno 

Trata de questões como: questões administrativas de ordem geral; 

autorizações para acessos pontuais ao Campus Nepomuceno; suporte a 
servidores docentes e técnicos-administrativos; ponto de comunicação entre 
pais, alunos e comunidade externa com setores ou servidores específicos; 

recepção de sugestões, dúvidas ou críticas com relação ao Ensino Remoto 
Emergencial; assuntos ligados à Direção do campus, a estrutura física e ao 
corpo de servidores. 

Diretor: Prof. Reginaldo Barbosa Fernandes 

Email: reginaldo@cefetmg.br 

Diretor-Adjunto: TAE Luciano dos Reis Fabi 

Email: lucianofabi@cefetmg.br 
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Tel: 3861-4500 
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