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ATA  DA  DÉCIMA  OITAVA  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA VINTE DE 
MAIO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. Às treze horas e cinquenta minutos do dia 
vinte  de  maio  do  ano  de  dois  mil  e  dezesseis,  iniciou-se  a  décima  oitava  reunião 
ordinária da Câmara Deliberativa do Colégio Técnico da UFMG sob a presidência do 
Diretor Carlos Eduardo Porto Villani e com 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, Bruno Mendes Roatt e Adriano 
Borges  da  Cunha.  COORDENADOR DO NAPq/CENEX: Professor  Alfredo  Luis 
Martins  Lameirão  Mateus.  REPRESENTANTE  DOS  TÉCNICOS 
ADMINISTRATIVOS:  Ênio  Cardoso  Damasceno.  REPRESENTANTE 
DISCENTE. Bárbara Contarini Benedito Ferreira e Gustavo Mota Alves Nogueira. A 
reunião  teve  início  com  PEDIDO  DO  GRÊMIO  PARA  PARTICIPAÇÃO  NO 
FENET.  O Grêmio solicitou à CADEC o ônibus do COLTEC para levar alunos ao 
Encontro  Nacional  dos  Estudantes  em  Ensino  Técnico,  realizado  pelo  FENET  – 
Federação Nacional dos Estudantes em Ensino Técnico, na UFRJ, Rio de Janeiro, entre 
os  dias  26  e  29  de  maio.  A  Professora  Substituta  Weslaine  Wellida  Gomes  se 
comprometeu a acompanhá-los. Foi questionado pelos membros da Câmara o pouco 
tempo que a  Diretoria  e a Câmara tiveram para avaliar  a possibilidade  de liberar  o 
ônibus,  já  que  isso  implica  burocracias  e  responsabilidades  do  Colégio  sobre  os 
estudantes. Por fim, a Câmara não aprovou a solicitação por 7 votos contra e 3 a favor 
da  cessão  do  ônibus.  Passou-se  ao  item  AVALIAÇÃO  DO  PARECER  DO 
RELATÓRIO  DA  COMISSÃO  BRASIL/CÓRDOBA. A  Professora  Andréa 
apresentou parecer sobre o relatório da Comissão de Intercâmbio Brasil/Córdoba, em 
que reafirma a importância do projeto para o Colégio e recomenda seu custeio dentro 
das  possibilidades  do  COLTEC  e  apresentação  de  algumas  condições:  1)  rever  os 
critérios  para  a  seleção  de  forma  a  permitir  que  apenas  alunos  com  excelência 
acadêmica participem do intercâmbio; 2) incluir a avaliação da frequência na seleção 
dos  participantes;  3)  incluir  no  Termo  de  Anuência  e  Responsabilidade  no  item 
Intercambistas com nível de carência FUMP beneficiados pelo recurso do COLTEC 
informações relacionadas à necessidade de vincular os gastos do recurso disponibilizado 
ao recebimento do mesmo e procedimentos a serem executados caso o intercambista 
receba o recurso e  não possa viajar.  O Diretor  ressaltou as complicações  quanto ao 
orçamento do Colégio que é limitado e não tem previsões definidas, o que dificulta a 
aprovação do custeio do projeto. O Professor Carlos Villani,  em nome da Diretoria, 
ressalta que é contrário ao projeto enquanto houver dívidas a serem pagas pelo Colégio 
em relação ao último intercâmbio em que uma das alunas não pagou suas despesas. 
Além  disso,  foram  discutidos  vários  outros  problemas  que  aconteceram  durante  o 
último  intercâmbio  devido  a  normas  que  não  foram  cumpridas  pela  comissão 
responsável. Por fim, a Diretoria deverá emitir GRU no valor total para a aluna que não 
pagou suas despesas no último intercâmbio e chamá-la para receber no COLTEC. A 
Comissão de Intercâmbio Brasil/Córdoba deverá reformular o projeto atendendo normas 
já determinadas pela CADEC e a Comissão de Orçamento deverá dar um parecer sobre 
quanto  será  possível  empregar  no  projeto.  Passou-se  ao  item PEDIDO  DE 
REDISTRIBUIÇÃO. O Professor Paulo Eduardo Alves Borges da Silva, da carreira de 
EBTT do Instituto Federal de Conselheiro Lafaiete, solicitou redistribuição para o Setor 
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de Ciências Sociais do Colégio Técnico. O Setor fez um parecer favorável ao pedido, 
desde que, tal redistribuição seja realizada com a transferência do código de vaga nº 
0944446  sem  contrapartida  pela  EBAP/COLTEC  referente  ao  concurso  do  Edital 
4/2014, publicado no DOU de 10/01/2014, cuja homologação ocorreu em 31/03/2014. E 
também  que,  transcorrido  todos  os  trâmites  para  o  referido  professor  assuma  suas 
atividades no COLTEC , haja liberação da Professora Rogata Soares Del Gaudio para o 
Instituto  de  Geociências,  conforme  solicitado  pela  referida  docente  desde  2012, 
igualmente  sem contrapartida  da parte  do departamento  de Geografia  da UFMG. A 
Câmara, por unanimidade, aprova a solicitação desde que o professor seja redistribuído 
com  o  código  de  vaga  e  sem  condição  de  permuta.  Item  AUXÍLIO  PARA 
PARTICIPAÇÃO  EM  EVENTOS.  Alguns  professores  solicitaram  auxílio  para 
participação de eventos nacional e internacional, no entanto, o item foi retirado de pauta 
e será encaminhado à Comissão de Eventos para emissão de parecer. Item ELEIÇÃO 
COLTEC.  Foi  enviado  um  documento  pelo  Grêmio  criticando  os  procedimentos 
efetuados durante a eleição para a Diretoria do COLTEC. Uma das reclamações foi o 
pouco tempo para debates e conhecimento de propostas das chapas e também  relatos de 
que docentes tentaram influenciar alunos durante a votação. Após muitas discussões, o 
encaminhamento dado foi que a Comissão Permanente de Eleição fará uma reunião e 
emitirá parecer relatando os acontecimentos que posteriormente será levado à CADEC 
para  discussão  e  decisão  a  respeito  do  assunto.  Passou  ao  item  PROJETOS  DO 
GRÊMIO ESTUDANTIL. Primeiramente foi solicitado, pelos alunos, que o horário da 
entrega  da chave da sala  do Grêmio seja  alterado para 18h30,  comprometendo-se a 
retirar e entregar a chave de acordo com os horários e normas combinadas. O Diretor foi 
contrário à solicitação argumentando que não há porteiros suficientes  no Colégio  e 
depois das 17 horas a maioria dos servidores já terminaram o expediente, tornando-se 
difícil  o  monitoramento  dos  alunos  a  partir  desse  horário.  Passou-se  ao  projeto 
“Apresentação Cristolândia” que é um evento promovido pelo Movimento Cristão do 
Coltec, que visa desenvolver o conhecimento bíblico teológico dos alunos, e tem por 
objetivos a conscientização sobre o efeito das drogas e apresentação e divulgação do 
trabalho da Cristolândia. O evento está marcado para acontecer no dia 02 de junho de 
2016,  de  12  às  13  horas  no  Auditório  do  COLTEC.  Foram apresentadas  ressalvas 
quanto ao evento estar vinculado a uma determinada igreja e o desconhecimento, por 
parte dos professores, do palestrante convidado. Foi solicitado, portanto, que o projeto 
fosse reformulado. Passou-se ao projeto do  “Festival Grita COLTEC” que promove 
formas de expressão artística e cultural e deverá acontecer em 03 de junho entre 12 e 21 
horas.  A Câmara  considerou  o  horário  do  evento  muito  extenso  e  com excesso  de 
atividades para um mesmo dia, portanto, o projeto foi aprovado por unanimidade mas o 
Grêmio deverá reformular esses itens questionados e submetê-lo novamente à Diretoria. 
Outro projeto apresentado foi “A Teia Coltecana”, que consiste em um emaranhado de 
cordas  que,  quando  suspensa,  possibilita  um  local  confortável  para  que  os  alunos 
possam passar o tempo, realizar leituras e descansar e um espaço para convivência. Este 
projeto foi aprovado pela unanimidade dos membros. Nada mais havendo a tratar, deu-
se  por  encerrada  a  reunião  às  dezoito  horas  e  vinte  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, vinte de maio de dois mil e dezesseis.
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