
U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d e  M i n a s  Gerais
Escola de Educação Básica e Profissional

Colégio Técnico

                                                                                                                                                                

ATA  DA  TRIGÉSIMA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
DELIBERATIVA  DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA DEZ DE 
JUNHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. Às treze horas e quarenta minutos do dia dez 
de junho do ano de dois mil e dezesseis, iniciou-se a trigésima 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, Lilian Borges Brasileiro e Adriano Borges da Cunha.  COORDENADOR DO 
NAPq/CENEX: Professor  Alfredo  Luis  Martins  Lameirão  Mateus. 
REPRESENTANTE DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS: Rejane Silva Diniz e 
Laura Gonçalves. REPRESENTANTE DISCENTE. Mateus Mourão Silva e Mariana 
Pio  Viana  Diniz.  A  reunião  teve  início  com  APROVAÇÃO  DE  ATA.  Foram 
aprovadas, por unanimidade, Atas da 29ª Reunião Ordinária da CADEC, realizada dia 
13 de maio de 2016, e da 18ª Reunião Extraordinária, realizada dia 20 de maio de 2016. 
Passou-se  ao  item  ANÁLISE DO PARECER  SOBRE FÉRIAS  DOS  TAE'S.  A 
representante  dos  técnicos  administrativos,  Laura  Gonçalves,  apresentou  a  seguinte 
análise  sobre  o  parecer  relativo  às  férias  dos  servidores,  elaborado  pela  Comissão 
responsável em que o item I poderia ser aprovado tal como foi apresentado; os itens II e 
III  poderiam  ser  suprimidos  e  substituídos  pelo  seguinte  texto:  "os  Gestores  
Administrativos  e  as  chefias  elaborem  em  conjunto  com  as  seções,  sob  sua  
responsabilidade, os períodos de férias dos TAEs ponderando com o apresentado nesse  
parecer.   Durante  o  período  não  letivo,  recomenda-se  manter  quadro  mínimo  de  
servidores.  A  diretoria  deverá  intervir  nos  casos  divergentes  entre  chefia  e  
subordinados." Após as discussões, a Diretoria apresentou como uma possível solução 
para os problemas relacionados à marcação de férias, que haja uma data única para que 
todos os servidores entreguem seus pedidos de marcação de férias para o ano seguinte, 
formulando um plano anual de férias, e que os pedidos de alterações sejam submetidas à 
Câmara.  Por fim,  que seja  elaborada  uma resolução estabelecendo regras quanto ao 
processo  de  férias  de  todos  os  servidores  Técnicos  Administrativos  do  Coltec.  A 
Câmara  aprovou  a  proposta  de  elaboração  de  uma  Resolução,  a  ser  submetida  à 
CADEC, a partir das diretrizes apontadas no relatório final, apreciado na 17ª Reunião 
Extraordinária, e no parecer da Comissão, apreciado na 29ª Reunião Ordinária. Sobre as 
indicações do parecer, a Câmara aprovou a manutenção do item I "Que a CADEC não 
estabeleça  um  período  de  interrupção  geral  das  atividades  acadêmicas  e  
administrativas em períodos não letivos."; alterou a redação do item II para "As férias  
dos  servidores  do  Coltec  deverão  ser  aprovadas  pela  chefia  junto  com  o  Gestor  
respectivo a partir da Resolução de férias a ser elaborada de acordo com as diretrizes  
apontadas no relatório", alterou a redação do item  III para "No período não letivo,  
deverá  haver  quadro  de  servidores  suficiente  para  manter  o  funcionamento  do  
Setor",  substituiu a redação do item  IV  por - "Para férias em período letivo,  será  
estabelecido  um Plano Anual,  construído  pelos  Gestores  Administrativos,  Chefias  
Imediatas e respectivas Seções deverá ser aprovado pela CADEC. V - Os pedidos de  
alteração de férias, após aprovação do planejamento anual, deverão ser aprovados  
pela CADEC." Item ANÁLISE DO PARECER DA COMISSÃO ELEITORAL. Os 
representantes  do  Grêmio  leram a  “Nota  de  Repúdio”  dos  alunos  sobre  o  processo 
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eleitoral para nova Diretoria do Colégio, encaminhada à Diretoria e a alguns professores 
dia 18/05/2016. Nessa nota apresentaram críticas sobre o curto prazo que tiveram para 
conhecer as propostas das chapas candidatas e sobre a demora em obter resposta sobre o 
número de alunos que deveriam votar. Também apresentaram denúncia de manifestação 
de professor durante a votação dos alunos e dentro da sala de aula, a fim de influenciar 
os alunos a não votarem na Chapa 1. Na "Nota de Repúdio", reclamam também, sobre a 
representatividade  dos  alunos  ser  muito  pequena  em  relação  à  representatividade 
docente  nas  eleições.  A  Comissão  Permanente  de  Eleição,  após  reunião  com 
representantes  do  Grêmio,  elaborou um parecer  em resposta  a  todas  as  sugestões  e 
críticas feitas pelos alunos esclarecendo que os prazos referentes ao edital de eleição 
para  diretorias  dos  centros  foram  estabelecidos  pela  EBAP;  que  a  Presidente  da 
Comissão Eleitoral,  Professora Maria José Alves, procurou representantes do Grêmio 
no  dia  16/05/2016  e  repassou  o  número  de  alunos  que  votariam  na  eleição, 
relembrando-os dia 17/05/2016. Quanto às manifestações contra a Chapa 1, a Comissão 
afirma que não houve propaganda eleitoral  durante o pleito oficial da eleição no dia 
18/05/2016. Todas as questões anteriormente levantadas foram discutidas e ficou clara a 
necessidade  de  melhoria  dos  processos  eleitorais  futuros  como,  a  necessidade  de 
redefinição  de  prazos,  a  serem  estabelecidos  pela  EBAP,  que  considerem  as 
especificidades  do Colégio  Técnico.  Sendo assim,  a  Comissão  Eleitoral  irá  elaborar 
proposta de aprimoramento dos processos eleitorais. Para apurar os fatos denunciados 
pelos alunos a respeito das atitudes do professor denunciado, foi aprovada, por 9 votos a 
favor, 1 voto contra e 1 abstenção, instauração de uma Comissão de Sindicância. Item 
PROJETOS DO GRÊMIO. O Setor de Educação Física elaborou parecer referente aos 
projetos  dos  torneios  de  basquete,  futsal  e  xadrez.  Recomendou  que  os  jogos  de 
basquete e futsal ocorram somente às quartas-feiras e que não sejam admitidos alunos 
do 4º  ano devido ao envolvimento  destes  com incidentes  em torneios  passados.  Os 
alunos solicitaram que os  jogos fossem realizados  pelo menos  2 dias  por  semana e 
questionaram o fato de que os alunos do 4º ano não possam participar. Alguns membros 
da Câmara ressaltaram problemas sérios causados pelos alunos do 4º ano por terem 
menor vínculo com o Colégio em relação aos outros alunos. Devido ao curto prazo de 
tempo, a CADEC aprovou o mérito dos projetos dos 3 torneios, no entanto, as questões 
discutidas deverão ser analisadas novamente com o Setor de Educação Física e, caso 
ainda persistam divergências,  deverão ser  enviadas  mais  uma vez à  CADEC. Outro 
projeto  analisado  foi  “A  História  Delas” que  consiste  em  palestras  de  mulheres, 
preferencialmente da área de exatas, sobre experiências vividas por elas no ambiente 
estudantil  e profissional.  O projeto foi aprovado por unanimidade e o evento deverá 
ocorrer dia 21 de junho no Auditório do Coltec. Por fim, foi analisado o projeto da Festa 
Junina do Colégio a ser realizada dia 15 de julho. Para maior tranquilidade o Grêmio 
deverá  contratar  pelo  menos  2  seguranças  e  solicitou  ao  Colégio  mais  brigadistas, 
faxineiras, além de uma sala próxima ao hall de entrada para ser usada como guarda-
volumes e que o horário da festa fosse de 14h às 20h. Depois das discussões a Câmara 
decidiu, por unanimidade, que a festa deverá começar às 15h e finalizar às 20h, com 
liberação  dos  alunos  que  têm aulas  às  sextas-feiras  a  cargo  dos  professores  destas 
disciplinas.  Serão  confirmados  os  brigadistas,  seguranças  e  faxineiras.  Passou-se  ao 
item AFASTAMENTO DOCENTE NA SEMANA DE PROVAS TRIMESTRAIS. 
A  Gestão  Pedagógica  solicitou  que  a  CADEC  oriente  aos  docentes  que,  ao 
encaminharem pedido de liberação para participação em congressos, eventos ou viagens 
na semana prevista para realização das provas trimestrais, que indique um colega para 
aplicação de provas em sua substituição ou se comprometa a aplicar o dobro de provas 
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na  semana  de  trimestrais  no  trimestre  seguinte.  Caso  ocorra  no  último  trimestre  o 
compromisso será transferido para o ano seguinte. E que, de acordo com a Resolução 
das Trimestrais, o docente pode ser escalado para aplicar até três provas. Além disso, ao 
indicar  a  disponibilidade  de aplicação de provas,  que o docente indique no mínimo 
quatro turnos/períodos de disponibilidade, visto que pode ser escalado para aplicar até 
três provas. Foi definido na Câmara que essa regra seja incluída na regulamentação. 
Item  SOLICITAÇÃO  DO  SETOR  DE  PATOLOGIA  CLÍNICA.  O  Setor  de 
Patologia  Clínica  manifestou  a  necessidade  urgente  de  aquisição  de  insumos  e 
equipamentos  essenciais  para  utilização  no  Curso  Técnico  Integrado  em  Análises 
Clínicas  e  para implementação do Curso Técnico  Subsequente  em Biotecnologia.  O 
Setor ressaltou que vários pedidos de compras realizados nos últimos anos não foram 
concretizados e a falta desses insumos e equipamentos tem impactado negativamente na 
formação dos alunos do curso. Diante dessa situação, o Setor solicitou um empenho das 
instâncias administrativas, do COLTEC e da EBAP, para efetivação dessas compras. 
Foi ressaltada, por membros da CADEC, a dificuldade em adquirir materiais diversos 
devido à burocracia ligada ao sistema de compras. Todos concordaram que o processo 
de pedidos de compras deverá ser aprimorado com a colaboração de todos os setores do 
Colégio.  Item SOLICITAÇÃO DE VISITA TÉCNICA. Foi solicitado aprovação de 
visita  técnica,  pelo  Setor  de  Patologia  Clínica,  de  alunos  do  3º  ano  à  Fundação 
Hemominas,  dia 16 de junho de 8h às 12h; ao Laboratório de Análises Clínicas  do 
Hospital Militar, dia 30 de junho de 8h às 12h; e ao Laboratório Bioclin dia 5 de julho, 
de  8h  às  12h.  A  solicitação  foi  aprovada  por  unanimidade.  Outros  Assuntos.  1) 
Resposta ao parecer  sobre  o intercâmbio  Brasil/Córdoba.  A Professora  Andréa 
Horta leu o texto elaborado pela Comissão de Intercâmbio Brasil/Córdoba em resposta 
às  solicitações  feitas  pelo  parecer  apresentado  e  discutido  em  reunião  da  CADEC 
ocorrida em 20 de maio de 2016. No documento lido, a Comissão solicita rápido retorno 
em respeito a todos envolvidos no programa, já que a viagem está programada para dia 
08  de  julho  de  2016;  interpreta  que  as  observações  referentes  à  reorganização  dos 
critérios de seleção estão direcionadas para a obtenção de bolsas, destacando que dos 
três estudantes com carência FUMP, dois deles não apresentam médias perdidas, nem 
faltas  significativas;  compromete-se a discutir  com a COPEP em agosto e setembro 
todos os ajustes pedagógicos a serem feitos em 2017; e por fim, encaminhará o Projeto 
de Intercâmbio juntamente com o documento de resposta à CADEC à Comissão de 
Orçamento. Os representantes do Grêmio também relataram que tiveram, após a última 
reunião da CADEC, uma conversa com alguns candidatos ao intercâmbio expondo a 
preocupação destes com a possibilidade de não haver o intercâmbio neste ano a partir 
das irregularidades apresentadas. Diante disso, os candidatos ao intercâmbio solicitaram 
aos representantes do Grêmio que apresentassem à CADEC a expectativa de todos com 
a realização do projeto, bem como, informassem algumas queixas como a falta de edital 
com as regras para o processo de seleção, o difícil acesso às informações que deveriam 
ser  fornecidas  pela  Comissão,  como  por  exemplo,  a  possibilidade  da  suspensão  do 
projeto  a  qualquer  momento.  O  Professor  Eliezer,  como  membro  da  CADEC 
(Representante  do  Núcleo  Básico)  e   também  representante  da  Comissão  de 
Intercâmbio, afirmou que todos os membros da Comissão sempre estiveram disponíveis 
para  esclarecer  quaisquer  dúvidas  relacionadas  ao  programa  e  questionou  todas  as 
colocações dos representantes do Grêmio solicitando que apresentassem formalmente 
provas das denúncias oferecidas. A Diretoria solicitou que o Grêmio formalizasse, por 
escrito,  todas  as  reclamações  e  insatisfações  apresentadas  pelos  candidatos  ao 
intercâmbio.  Depois  de  muitas  discussões  sobre  as  irregularidades  apontadas  pelos 
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representantes  do  Grêmio,  bem  como,  a  resposta  da  Comissão  sobre  o  parecer  da 
Professora Andréa, foi decidida, por 6 votos a favor e 3 votos contra, a suspensão do 
intercâmbio em 2016.  Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 
dezoito horas e cinquenta 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, dez de 
junho de dois mil e dezesseis.
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