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ATA  DA  VIGÉSIMA  SÉTIMA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA ONZE DE 
MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. Às treze horas e cinquenta minutos do dia 
onze de março do ano de dois mil e dezesseis, iniciou-se a vigésima sétima reunião 
ordinária da Câmara Deliberativa do Colégio Técnico da UFMG, sob a presidência do 
Diretor Carlos Eduardo Porto Villani e com a presença da Vice-Diretora Natália Martins 
Carneiro  e  dos  seguintes  representantes  dos  Núcleos:  REPRESENTANTES  DO 
NÚCLEO BÁSICO: Professores Andréa Horta Machado e Eliezer Raimundo de Souza 
Costa.  REPRESENTANTES DO NÚCLEO PROFISSIONAL: Professores  Daniel 
Menezes  Souza  e  Bruno  Mendes  Roatt.  COORDENADOR  DO  NAPq/CENEX: 
Professor  Alfredo  Luis  Martins  Lameirão  Mateus.  REPRESENTANTE  DOS 
TÉCNICOS  ADMINISTRATIVOS:  Rejane  Silva  Diniz.  REPRESENTANTES 
DISCENTES. Lucas  Oliveira  Machado  de  Sousa  e  Bárbara  Contarini  Benedito 
Ferreira. A reunião teve início com COMUNICADOS. O Diretor informou sobre sua 
participação em uma reunião ocorrida em Brasília, em que o Ministério da Educação 
apresentou  a  reedição  do  PRONATEC.  Em  seguida,  a  Vice-Diretora  informou  o 
desligamento da Professora Fernanda Peçanha Carvalho como representante do Núcleo 
Básico da CADEC. A Professora justificou que não terá condições de assumir a função 
no momento devido a sua aprovação no Doutorado recentemente. A suplente Professora 
Rosilene Siray Bicalho manifestou também que não poderá assumir. Dessa forma será 
preciso nova eleição para eleger representantes do Núcleo Básico. APROVAÇÃO DE 
ATA.  Foi  aprovada,  por  8  votos  a  favor  e  uma  abstenção,  a  Ata  da  26ª  Reunião 
Ordinária da CADEC, realizada dia 12 de fevereiro de 2016. HOMOLOGAÇÃO DE 
CONCURSO  PARA  PROFESSOR  SUBSTITUTO.  Foi  homologado,  por 
unanimidade,  o  resultado  do  concurso  para  professor  substituto  do  Setor  de 
Instrumentação, Edital 80/2016 de 25 de janeiro de 2016, sendo aprovados, dentre 6 
inscritos para 1 vaga: Juliana Nogueira Vilela, 1º lugar; Bruno Monteiro de Sousa, 
2º lugar; Tamires Martins Rezende, 3º lugar;Raphael Frediani Soares, 4º lugar; 
Faiossander  Suela,  5º  lugar;  e  Fernando  Batista  Vasconcelos,  6º  lugar.  E 
homologado  também,  por  8  votos  a  favor  e  uma  abstenção,  o  Concurso  para  a 
Disciplina de Inglês, Edital  123/2016 de 23 de fevereiro de 2016. Sendo aprovados, 
dentre 3 inscritos para 1 vaga: Michel Paulo de Souza, 1º lugar; sendo que os outros 
dois  candidatos,  Jackson  Santos  Vitoria  de  Almeida  e  Pedro  Henrique  dos  Santos 
Groppo, foram reprovados por não atingirem a pontuação mínima exigida.  PEDIDO 
DE APROVAÇÃO DE PROJETOS. Foi ratificada a aprovação Ad Referendum pela 
Diretoria do Projeto de Produção de Material Didático para o Prêmio Acellor Mital 
Ambiente,  pela unanimidade dos membros. O  Projeto “Tecnologia do Bambu” foi 
avaliado  pelo  CENEX que  enviou  o  parecer  indicando  que  a  proposta  em questão 
atende a legislação pertinente como curso de extensão (Resolução 10/95 da UFMG), e 
que a equipe responsável tem expertise para realização do curso. O projeto foi aprovado 
pela unanimidade dos membros da Câmara. Item PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO EM 
COMITÊ. O Professor Adson Eduardo Resende foi convidado a participar do Conselho 
Técnico-científico  da  Situated  Consultoria  e  Pesquisa e  solicitou  a  autorização  para 
participar do Comitê. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Passou-se ao item 
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE ENCONTRO NO COLÉGIO TÉCNICO.   A 
Comissão  Organizadora  do  IV  Encontro  Nacional  de  História  do  Pensamento 
Geográfico  e  II  Encontro  Nacional  de  Geografia  Histórica  composta,  dentre  outros, 
pelos  professores  Rogata  Soares  e  Eliano  de  Souza,  do  Setor  de  Ciências  Sociais, 
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solicitaram a realização do evento nas dependências do Colégio Técnico, entre os dias 5 
e 9 de dezembro de 2016. Foram analisados durante a reunião, um por um, todos os 
itens  requisitados  para  realização  do evento.  Por  fim,  foi  aprovada a  solicitação  de 
alguns itens dentro das condições estabelecidas. Os Coordenadores do Encontro serão 
comunicados  formalmente.  Passou-se  ao  item  AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE 
IMPLANTAÇÃO  DA  JORNADA  ESPECIAL  DA  BIBLIOTECA. O  Setor  da 
Biblioteca enviou a proposta de implantação da jornada de seis horas para os servidores 
das  bibliotecas  da  UFMG  para  apreciação  da  CADEC.  O  objetivo  era  avaliar  a 
possibilidade  de  implantação  do  projeto  no  Coltec,  e  se  for  o  caso,  posterior 
encaminhamento para instâncias superiores. A Câmara decidiu que será composta uma 
comissão, de preferência com um docente e um servidor técnico administrativo, a fim 
avaliar,  dentro  da  legislação  e  as  especificidades  do  Colégio,  a  viabilidade  de 
implantação do projeto no Coltec. Outros Assuntos. 1) Projetos do Grêmio.  Foram 
avaliados  e  aprovados,  por  unanimidade,  com  algumas  ressalvas  já  repassadas  ao 
Grêmio, os seguintes projetos: “Senta e Toca”, “Dia do Chefe”, “Dia do Bingo e da 
Beleza”, “Olhar de Rua” e “Mini ONU”. O Professor Alexandre Martins, parecerista 
dos projetos, indicou alguns itens em seu relatório que o Grêmio deverá observar no 
momento  de  realizar  os  projetos  de  todos  os  eventos.  Em  tempo,  a  Vice-Diretora 
ressaltou  o  ótimo  trabalho  do Grêmio  pelos  “Jogos  de  Integração  entre  Calouros  e 
Veteranos 2016”, sendo muito bem organizado e sem maiores problemas. 2) Por fim, o 
Diretor informou sobre o trabalho do aluno Pedro, do Curso de Informática, que está 
desenvolvendo um sistema para acompanhar as progressões funcionais dos professores. 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezesseis horas e trinta 
minutos, em que eu, Roseli Aparecida dos Santos, Secretária da Câmara Deliberativa, 
lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos membros presentes à reunião em 
que ela for lida e aprovada. Belo Horizonte, onze de março de dois mil e dezesseis.
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