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ATA  DA  VIGÉSIMA  OITAVA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA OITO DE 
ABRIL DE DOIS MIL E DEZESSEIS. Às treze horas e quarenta e cinco minutos do 
dia oito de abril do ano de dois mil e dezesseis, iniciou-se a vigésima oitava reunião 
ordinária da Câmara Deliberativa do Colégio Técnico da UFMG sob a presidência da 
Vice-Diretora Natália Martins Carneiro e a presença 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,  Lílian  Borges  Brasileiro  e 
Adriano Borges da Cunha. COORDENADOR DO NAPq/CENEX: Professor Alfredo 
Luis  Martins  Lameirão  Mateus.  REPRESENTANTE  DOS  TÉCNICOS 
ADMINISTRATIVOS:  Rejane  Silva  Diniz.  REPRESENTANTE  DISCENTE. 
Bárbara Contarini Benedito Ferreira.  A reunião teve início com  APROVAÇÃO DE 
ATA.  Foi aprovada,  por unanimidade,  a  Ata da 27ª Reunião Ordinária  da CADEC, 
realizada  dia  11  de  março  de  2016.  Passou-se  ao  item  PEDIDOS  DE 
AFASTAMENTO DO/NO PAÍS. Foram aprovados os afastamentos do/no país, pela 
unanimidade  dos  membros,  dos  seguintes  professores:  Rogata Soares  Del  Gaudio, 
para  participar  de Missão Técnica  Vinculada  ao Projeto Riquezas  Compartilhadas  e 
projeto de cooperação França/Brasil na Université Lille I, França, entre os dias 02 e 14 
de  junho de  2016.  Durante  a  ausência  da  Professora,  serão  programadas  atividades 
desenvolvidas  pelos  bolsistas  do  PIBID.  Arnaldo  de  Moura  Vaz  da  Silva,  para 
participação  em banca  de  concurso  na  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  em 
Florianópolis, entre os dias 11 e 15 de abril. A substituição será feita pelo Professor 
Alexandre Fagundes Faria.  Gisele Brandão Machado de Oliveira,  para participação 
no curso de Psicomotricidade Relacional em Luziânia, Goiás, entre os dias 30 de abril a 
11  de  maio  de  2016.  A  Professora  afirma  que  não  haverá  prejuízo  dos  encargos 
didáticos, já que, entre os dias 02 a 06 de maio serão provas trimestrais, e entre os dias  
09 e 11 de maio os alunos farão exercícios avaliativos. Virginia Fernandes Mota, para 
reunião com o seu Orientador de Doutorado na Universidade Federal de Juiz de Fora 
entre os dias 05 e 07 de abril de 2016. Não haverá prejuízo dos encargos didáticos já 
que  não  tem aulas  da  disciplina  nesses  dias.  Item  VISITA AO LABORÁTÓRIO 
CENTRAL DA COPASA. Os professores Alfredo e Luciano do Setor de Química 
solicitaram à Câmara aprovação da visita técnica de estudantes do Curso de Química, 
turma  302,  ao  Laboratório  Central  da  COPASA,  no  Bairro  Belvedere  em  Belo 
Horizonte, nas datas de 17 e 19 de maio de 2016, sendo que, o horário previsto de saída 
é  às  7  horas  e  30  minutos  e  retorno  às  12  horas.  A  solicitação  foi  aprovada  por 
unanimidade.  Passou-se ao  item  PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE 
PESQUISA.  O Professor  Airton  Carrião  enviou  à  CADEC,  como  Coordenador  do 
NAPq,  parecer  sobre  o  projeto  de  pesquisa  "Estudio  Comparado  de  Las  Politicas 
Públicas de Educación Ambiental de Brasil, Colombia, Venezuela e Perú", do Professor 
Arnaldo Moura Vaz. No parecer, o Professor afirma que o projeto é relevante para a 
área  de  Educação  Ambiental  e  não  prejudica  as  atividades  docentes  do  COLTEC 
recomendando,  portanto,  sua aprovação e o encaminhamento ao Comitê de Ética da 
UFMG. O projeto foi aprovado pela unanimidade dos membros.   Outros Assuntos: 1) 
Indicação para NAPq/UFMG. A PRPq solicitou que as Unidades enviassem três listas 
tríplice indicando membros do Comitê do NAPq/UFMG. A solicitação foi aprovada 
pela unanimidade dos membros,  sendo que, foram indicados para a primeira lista os 
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professores Cláudia Natália  Ferreira,  Eliezer  Raimundo de Souza e Adriano Borges. 
Para as outras duas listas ainda serão indicados nomes.  2) Aprovação de Projetos do 
Grêmio. Foram avaliados os seguintes projetos do Grêmio: “Clube de Xadrez”, com a 
finalidade  de  que  os  alunos  que  se  interessam  pelo  jogo  tenham  um  espaço  para 
treinarem. Foram discutidas questões como o local para atividades do Clube e se seria 
necessário comprar novos tabuleiros e peças, já que o Colégio empresta o material com 
a  condição de que  sejam bem cuidados.  Outro  projeto é  o  “Grupo de Debate”  que 
pretende trazer um membro indígena com intuito de conscientizar a respeito de outras 
culturas. Foram aprovados os dois projetos, com a condição de que tenha um professor 
ou servidor técnico administrativo para acompanhar. Quanto especificamente ao "Grupo 
de Debate", o Grêmio deverá apresentar à Diretoria, anteriormente, o palestrante e o 
resumo da fala.  3) Proposta de Planejamento Orçamentário.  O Professor Adriano 
Borges  apresentou  uma  pré-proposta  da  Comissão  de  Planejamento  Orçamentário 
discriminando as prioridades para investimento dos recursos financeiros/orçamentários 
do Colégio Técnico. A votação será feita na próxima reunião da Câmara para que haja 
tempo dos membros avaliarem os detalhes da proposta.  4) Comunicados da Diretoria. 
4-A)  Comunicado  do  Villani  sobre  a  reunião  em  Brasília: Ofício  enviado  pela 
Diretoria a todos os servidores do COLTEC em anexo.  4-B)  A Vice-Diretora Natália 
comunicou  a  aprovação,  pelo  Conselho  Universitário  (Resolução  01/2016),  da 
Concessão de Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), em que o docente da 
carreira de EBTT pode pleitear uma Retribuição por Titulação acima do que ele já tem. 
O Reconhecimento se dará a partir da análise, por uma comissão que será criada para 
este fim,  de todo o trabalho realizado pelo docente durante sua carreira.  Nada mais 
havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezesseis horas, 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, oito de abril de dois mil e dezesseis.
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