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ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

CÂMARA DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA 

DEZESSEIS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. Às 13 horas e 

quarenta minutos do dia dezesseis de novembro do ano de dois mil e dezessete, iniciou-

se a vigésima nona reunião extraordinária da Câmara Deliberativa do Colégio Técnico da 

UFMG sob a presidência do Senhor Diretor Márcio Fantini Miranda com a presença da 

Vice-Diretora Katia Pedroso Silveira e dos seguintes representantes dos Núcleos: 

REPRESENTANTES DO NÚCLEO BÁSICO: Professores Andréa Horta Machado e 

Sergio Luiz Talim. REPRESENTANTES DO NÚCLEO PROFISSIONAL: 

Professores Adriano Borges da Cunha, Daniel Menezes Souza e Lilian Borges Brasileiro. 

COORDENADOR DO NAPq/Cenex: Professor Alfredo Luis Martins Lameirão 

Mateus. COORDENADOR DA GESTÃO PEDAGÓGICA: Professora Lúcia Maria 

Pôrto de Paula. PAUTA: 1. Apresentação dos projetos para a utilização do espaço da 

Hialotécnica pelos setores de TGL e Química: Apesar de todos os membros dos setores 

de TGL e Química estarem cientes da reunião extraordinária da Cadec, ninguém do setor 

de TGL compareceu para apresentar a proposta da equipe. No momento da reunião, o 

prof. Adson estava em São Paulo, o prof. Giovane se ausentou devido a problemas de 

saúde e o prof. Alexandre Martins estava dando aulas. Como a convocação da reunião foi 

realizada de acordo com os trâmites corretos e todos os envolvidos estavam cientes sobre 

o encontro, decidiu-se por dar início a apresentação do projeto do setor de Química. O 

prof. Alfredo apresentou o histórico da situação: “O Setor de Química utilizava cinco 

laboratórios de ensino (salas 202, 204, 206, 208 e 210) nas disciplinas de formação 

profissional do curso de Técnico em Química. Nesses laboratórios ficavam armazenados 

os reagentes utilizados nas atividades didáticas pois, na época, não havia um almoxarifado 

exclusivo para produtos químicos. Em maio de 2012, após inspeção por uma comissão 

liderada pelo Engenheiro Luiz Felipe Vieira Calvo, foram identificadas trincas nos pisos 

desses laboratórios, bem como nos pisos dos laboratórios de eletrônica. Por segurança, 

foi interditada temporariamente toda a área que abrangia esses laboratórios e também a 

portaria principal e as oficinas de hialotécnica e mecânica.  O laudo da comissão indicou 

a interdição definitiva dos laboratórios de química sob a alegação de que as prateleiras de 

concreto e as paredes de alvenaria que dividiam os espaços sobrecarregavam a estrutura, 

causando o aparecimento das trincas. O laudo liberou os espaços da portaria, oficina de 

hialotécnica e laboratórios de eletrônica. Os laboratórios de química foram desmontados, 

tendo sido retiradas todas as bancadas, pias, estantes e paredes em alvenaria. A oficina de 

mecânica, localizada no andar abaixo desses laboratórios, ficou interditada até o 

esvaziamento completo dos laboratórios, remoção de toda a alvenaria desses espaços e 

correção das trincas. Foi improvisado um almoxarifado na sala 201 e para lá foram 

removidos todos os reagentes, equipamentos e vidrarias do Setor, além de alguns móveis. 

Esta sala, no entanto, não é adequada para a instalação de um almoxarifado. A sala 

apresenta ventilação inadequada e piso inapropriado (tacos de madeira). Já ocorreram 

vazamentos de substâncias perigosas - como cianeto - em locais de acesso difícil em 

função da quantidade de materiais ali armazenados. O problema mais recente envolveu o 

derramamento de mercúrio, cuja solução definitiva só ocorreu em final de novembro de 

2017 com a contratação de uma empresa especializada em emergências ambientais para 

limpeza do local e descarte adequado dos resíduos, procedimento de custo elevado. Como 

a interdição dos laboratórios ocorreu durante o período letivo, para evitar prejuízos para 
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as aulas práticas do curso de Técnico em Química, fez-se a adequação emergencial e 

provisória de outros espaços para recebimento da estrutura anterior. Os laboratórios para 

as aulas práticas foram instalados em outros espaços do COLTEC (Setores de Patologia 

Clínica, Biologia e Física) e do Departamento de Química (ICEX/UFMG), que emprestou 

dois laboratórios. A situação temporária, que visava responder à interdição de maneira 

imediata, se estendeu pela dificuldade em se adequar com a devida agilidade outros 

espaços do COLTEC para a construção de novos laboratórios. No segundo semestre de 

2015, o setor de Química foi comunicado da indisponibilidade de o Departamento de 

Química manter o empréstimo dos dois laboratórios para 2016. Os professores do Setor 

de Química e a Direção do COLTEC reuniram-se com o Engenheiro Luiz Felipe Vieira 

Calvo, à época Pró-reitor Adjunto de Administração para discutir as possibilidades de 

readequação dos espaços para abrigar temporariamente os laboratórios, até que 

laboratórios definitivos fossem construídos. Nessa oportunidade foi realizada uma 

vistoria no COLTEC e identificadas as necessidades de reforma nos espaços 

improvisados. Com o apoio dessa Pró-Reitoria, o Setor apresentou uma proposta de 

reforma das salas 241 e 246, aproveitando capelas já existentes e mobiliário antigo da 

escola para as bancadas dos laboratórios. Com essa adaptação, que foi realizada nos meses 

de dezembro/2015 e janeiro/2016, viabilizou-se a continuidade das aulas no ano de 2016. 

Negociações com o Departamento de Química, intermediadas pela Reitoria, 

possibilitaram a continuidade de uso de um laboratório didático no prédio daquele 

departamento, uma vez que a reforma não permitiu acomodar, somente no prédio do 

COLTEC, todas as disciplinas profissionais do curso. Embora o laboratório emprestado 

no Departamento de Química seja adequado às aulas práticas, há dificuldades e riscos no 

transporte de materiais e reagentes entre os prédios, além do inconveniente deslocamento 

de alunos, monitores e professores. Em final de 2017, mais de cinco anos depois da 

interdição e desmonte dos laboratórios, o curso de Técnico em Química continua 

instalado em laboratórios provisórios. Além disso, o almoxarifado da sala 201 permanece, 

em condições precárias, como o principal almoxarifado do Setor de Química. O Setor de 

Química é responsável pelas disciplinas de Química do 1o e 2o anos de todos os cursos 

técnicos do Coltec, além das disciplinas profissionais do curso de Técnico em Química. 

Há atendimento de cerca de 396 alunos em onze diferentes disciplinas, totalizando um 

encargo didático de 86 horas/aula. Com a implantação da nova matriz curricular e dos 

cursos subsequentes noturnos, a partir de 2018, o setor passará a atender 468 alunos, 

ministrando treze disciplinas, com um encargo didático total de 85 horas/aula. 

Solicitação: Diante do exposto, o Setor de Química solicita a urgente definição dos 

espaços destinados à instalação definitiva dos laboratórios, salas ambientes e 

almoxarifado, visto que é imprescindível a elaboração de um cronograma abrangendo o 

projeto dos espaços, compra dos materiais necessários e a realização das obras dentro do 

prazo previsto no PDI do Coltec.” Os docentes da química relataram que a manutenção 

das condições atuais das áreas destinadas ao setor expõe os servidores, alunos e 

estagiários a riscos e acidentes. Por questões de segurança, há necessidade dos 

laboratórios e almoxarifado de reagente ocuparem espaços contíguos. Desse modo, os 

docentes decidiram que não iniciarão as atividades em 2018 até que o espaço seja 

readequado. 2- Discussão e deliberação pelos membros da Cadec sobre os projetos 

apresentados. Os membros da Cadec relataram sentir a necessidade de conhecer a 

proposta e o embasamento técnico utilizado pelo setor de TGL para justificar a utilização 

do espaço que abriga a oficina de hialotécnica e a sala de fornos. Como a profa. Lúcia foi 
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a única a receber a proposta do setor, ela apresentou o documento disponível. Ainda, o 

diretor relatou que o prof. Alexandre Melo apresentou a ideia de transferir um dos 

laboratórios de química para a sala 102, atualmente um laboratório de informática, onde 

ocorrem aulas de vários setores e que já está destinado às aulas do curso noturno de 

Desenvolvimento de Sistemas. Os docentes da química afirmaram que essa sugestão é 

inviável pois aloca o almoxarifado para uma área de alta tensão, sem a apropriada saída 

de emergência, e fragmenta os espaços dos laboratórios e almoxarifado, dificultando 

assim o fluxo das atividades. A vice-diretora pontuou que desde o início de sua gestão 

tem conversado com a equipe de TGL sobre a necessidade de readequar os espaços para 

atender às demandas do curso de química, porém, o professor Alexandre Melo tem se 

negado a aceitar as propostas elaboradas entre a Direção do COLTEC e o Setor de TGL. 

Uma das sugestões realizadas pelo próprio prof. Alexandre Melo foi a transformação da 

área do almoxarifado da SLOP em um espaço para a Hialotécnica. Após a anuência de 

todos os envolvidos na discussão, o professor retirou a proposta, relatando que seria 

inviável comportar todos as bancadas e maçaricos da hialotécnica no local. Diante da 

dificuldade das negociações, a direção solicitou ao prof. Adson Resende, assesor de 

infraestrutura do Coltec, que realizasse uma análise detalhada de todos os espaços físicos 

do colégio.  Uma das ações da assessoria foi visitar todos as salas do prédio e inventariar 

a ocupação e as condições de conservação dos ambientes. Como diagnóstico, notou-se 

um desequilíbrio na distribuição das áreas. De um modo geral, a demanda para a 

readequação é extensa e engloba diversas áreas, como os Setores de Química, Biologia, 

Análises Clínicas e Eletrônica, além dos espaços administrativos, local para os novos 

cursos e atendimento aos alunos. Diante da urgência em readequar a situação da química, 

o assesor propôs que o espaço da hialotécnica fosse deslocado para a área da mecânica e 

que o almoxarifado e os laboratórios da química fossem transferidos para a hialotécnica 

e sala 117. A sugestão da alteração do local para a área da mecânica viabilizaria a 

continuidade do curso, com um número menor de bancadas e equipamentos, uma vez que 

a escola não tem mais professor de hialotécnica que justificaria o uso de todas as 

bancadas, mas seriam preservadas a realização de atividades demonstrativas pelo técnico. 

Durante a reunião, o prof. Alfredo pontuou que a proposta sugerida pelo prof. Adson 

atende às normas de segurança exigidas, facilita o acesso entre os laboratórios e minimiza 

o risco de transporte de reagentes pelo colégio. A professora Lilian relatou que ao longo 

dos anos já ocorreram vazamentos de substâncias perigosas no almoxarifado, em função 

da quantidade de materiais ali armazenados, e que diversas pessoas foram expostas à 

contaminação sem estarem cientes do fato. Devido a dificuldade de detecção desses 

vazamentos, a docente afirma que existe uma grande possibilidade de ter ocorrido outros 

tipos de contaminação no local durante o período. A profa. Andréa afirmou que apesar de 

ao longo dos anos ter havido o recolhimento e descarte pelo DGA de diversos materiais 

do setor, ainda há uma grande demanda para o desfazimento de itens e armazenamento 

adequado de substâncias. Como proposta alternativa a limitação do espaço físico do 

colégio e da grande demanda dos setores, a profa. Andréa propôs a unificação dos 

almoxarifados de reagentes químicos do COLTEC. O prof. Daniel ressaltou que a 

descentralização dos almoxarifados é importante, pois os laboratórios das áreas estão 

localizados em espaços distintos no colégio e uma unificação poderia dificultar o 

transporte dos produtos. O prof. Adriano pontuou que o espaço físico é um problema em 

toda a universidade e acredita que a melhor alternativa para suprir essa demanda seria 

agrupar as áreas afins e compartilhar os espaços. O professor acredita que a realização de 
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estudos voltados para a atualização das demandas e a reestruturação acadêmica são 

fundamentais para otimizar os recursos humanos e materiais. A profa. Lúcia afirmou que 

não concordava com atitudes da direção como a de querer impor ao setor de biologia que 

dividisse um de seus gabinetes com o setor de patologia. A profa. Katia se contrapôs, 

afirmando que em momento algum a direção impôs nada ao setor de biologia. A direção 

se reuniu com o Setor de Biologia e com o prof. Adson, assessor de infraestrutura, para 

analisar a viabilidade de os setores de Patologia e biologia compartilharem um espaço 

para gabinete de docentes, visto que o gabinete da patologia está bem apertado para a 

quantidade de docentes. Após analisar os espaços do colégio, o prof. Adson verificou que 

um dos gabinetes da Biologia possui um amplo espaço e por isso, ele e a vice-diretora 

consultaram o setor sobre a possibilidade de compartilhamento da área. Durante a 

reunião, os professores da Biologia ponderaram algumas demandas do setor que 

envolveriam esse espaço e mostraram outras possibilidades à direção. A direção e o prof. 

Adson entenderam e concordaram com as ponderações e acordaram que iriam buscar 

outra solução para o problema, tendo em vista tudo o que foi discutido. O prof. Daniel 

apoiou a proposta do setor de química e afirmou que as pessoas não devem se sentir donas 

dos ambientes, pois o espaço é público e deve ser utilizado de modo a atender às 

demandas do colégio. Quanto as questões levantadas sobre o setor de Biologia, o 

professor acredita que antes de solicitar novas salas, o setor deveria avaliar a real 

utilização dos espaços existentes e a possibilidade de compartilhamento das áreas com 

outros setores. O professor Daniel sugeriu a direção junto a comissão de assessoramento 

de infraestrutura do COLTEC que fizesse um levantamento da utilização de todas as salas 

de aulas e laboratórios do COLTEC, mostrando o número de horas/aula dadas por semana 

para melhor avaliar a otimização do espaço. Quanto a alteração do espaço da 

Hialotécnica, a Profa. Lucia pediu que as pessoas se colocassem  no lugar do Prof. 

Alexandre Martins a fim de evitar arestas e que ela própria se sentiu atropelada diante da 

proposta apresentada para o Setor de Biologia.  Em relação a demanda de uso da 

Hialotécnica, o prof. Daniel relatou que gostaria de conversar com prof. Alexandre Melo 

sobre a periodicidade das aulas ao longo do ano pois perguntou aos alunos do curso de 

Análises Clínicas e eles relataram que há apenas um ou dois encontros durante o período. 

Por fim, o diretor do colégio relatou que atualmente não há um professor específico para 

a área de Hialotécnica e que o técnico Willian Xavier era o responsável por dar as aulas, 

uma vez que o prof. Alexandre Melo não conseguia acomodar todos os alunos em sua 

turma. Assim que tomou conhecimento sobre o assunto, a direção notificou o setor de 

TGL sobre a gravidade da situação e informou que o técnico não poderia assumir as 

funções de um professor. Há relatos que mesmo após a notificação, o técnico continua 

dando aulas. A Profa. Lúcia sugeriu que a Escola entrasse em contato com algum 

arquiteto ou engenheiro da universidade para estudar o espaço e verificar se a solução 

mais adequada a situação é a que foi apresentada pela Diretoria em reuniões com o Setor 

de TGL. O diretor Márcio Fantini relatou que o prof. Alexandre Melo encaminhou um 

ofício endereçado à EBAP solicitando a intervenção na situação da realocação dos 

espaços, porém, por ser uma questão relacionada estritamente ao Coltec, o diretor acredita 

que a deliberação sobre o assunto compete à Cadec. Deliberação. Após as discussões, os 

seguintes itens foram colocados em votação: 1) Redimensionamento do espaço da 

Hialotécnica; 2) Alocação do setor de Química para o espaço da Hialotécnica. Os dois 

itens foram aprovados por 7 votos favoráveis e 1 abstenção – Profa. Lúcia. Nada mais 

havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, às dezessete horas e trinta minutos, em 
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que eu, Isadora Froes Torrent, 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, dezesseis de novembro de dois mil e dezessete. 

 

 

 


