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ATA  DA  VIGÉSIMA  NONA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA TREZE DE 
MAIO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. Às treze horas e quarenta e cinco minutos do 
dia treze de maio do ano de dois mil e dezesseis, iniciou-se a vigésima nona reunião 
ordinária da Câmara Deliberativa do Colégio Técnico da UFMG sob a presidência da 
Vice-Diretora Natália Martins Carneiro 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,  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 Ênio Cardoso Damasceno. 
REPRESENTANTE  DISCENTE. Bárbara  Contarini  Benedito  Ferreira  e  Gustavo 
Mota Alves A. Nogueira.  A reunião teve início com  APROVAÇÃO DE ATA.  Foi 
aprovada, por unanimidade, Ata da 28ª Reunião Ordinária da CADEC, realizada dia 8 
de  abril  de  2016.  Passou-se ao  item  PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL 
DOCENTE. Foram aprovados, por unanimidade, os pedidos de progressão funcional 
dos seguintes professores: Alexandre Fagundes Faria, do nível 3 para o nível 4 da classe 
DIII da carreira de EBTT; Carmen Maria De Caro Martins, do nível 2 para o nível 3 da 
Classe de Professor Associado da carreira de Magistério Superior; e Eliene Lopes Faria, 
do  nível  3  para  o  nível  4  da  classe  DIII  da  carreira  de  EBTT.  Passou-se  a 
HOMOLOGAÇÃO DE ELEIÇÃO.  Foi  homologada,  com aprovação  de  todos  os 
membros  da  Câmara,  a  eleição,  realizada  dia  4  de  maio  de  2016,  para  Gestor 
Administrativo, sendo eleita com 15 votos, a servidora técnica Elizabeth Fernandes; e 
para Coordenador do Curso Técnico de Química, sendo eleito o professor Luciano de 
Almeida  Pereira,  com  31  votos.  Item  ANÁLISE  DE  AFASTAMENTO  PARA 
DOUTORADO. O Professor Alex Fabiani de Brito Torres solicitou afastamento para 
conclusão do curso de Doutorado. O pedido foi analisado pela Comissão de Análise de 
Qualificação  que deu parecer  favorável  ao  afastamento.  O pedido foi  aprovado por 
unanimidade,  com a ressalva de que a liberação só deverá ser efetivada a partir  do 
momento em que o professor substituto seja contratado ou se o Setor de Letras assumir 
os  encargos  didáticos  do  professor.  Item  AFASTAMENTOS  NO  PAÍS.  Foram 
aprovados,  por  unanimidade,  os  pedidos  de  afastamento  no  país  dos  professores 
Fernanda  Peçanha  Carvalho,  para  o  III  CIPLOM  -  Congresso  Internacional  de 
Professores das Línguas Oficiais do Mercosul, a ser realizado na Universidade Federal 
de Santa Catarina em Florianópolis, entre os dias 6 e 10 de junho de 2016, em que os 
alunos farão uma etapa online da avaliação auditiva de Língua Espanhola; e Alfredo 
Luis  Martins   Lameirão  Mateus,  para  a  Reunião  Anual  da  Sociedade  Brasileira  de 
Química, no Centro de Convenções de Goiânia, entre os dias 30 de maio e 2 de junho de 
2016, dias em que o bolsista de Imersão à Docência aplicará atividades em seu lugar. 
Passou-se ao item  PEDIDO DE VISITAS TÉCNICAS DOS ESTUDANTES.  Foi 
solicitada aprovação de visita técnica de estudantes da turma 302 do curso de Química, 
à fábrica da AMBEV em Juatuba, Minas Gerais, no dia 12 de agosto entre 12 e 18 horas 
(Os professores Alfredo e Luciano acompanharão os alunos); e também dez alunas dos 
cursos de Informática, Automação Industrial e Eletrônica, que visitarão o Google Belo 
Horizonte  dia  17 de maio  de 2016 entre  8 e  11 horas,  sendo a Professora Virgínia 
responsável por acompanhar as alunas. Os pedidos foram analisados e aprovados pela 
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unanimidade  dos  membros.   O  Professor  Eliezer,  como  Gestor  Pedagógico  Pró-
Tempore, deverá auxiliar a Professora Virgínia quanto aos procedimentos necessários 
como  transporte  e  autorizações  em  casos  de  visitas  técnicas.  Item  DISCUSSÃO 
SOBRE  O  COMPORTAMENTO  DOS  ALUNOS.  Servidores  do  Colégio 
reivindicaram soluções  referentes  ao  comportamento  dos  alunos,  principalmente  nos 
dias de evento do "Senta e Toca", em que colocam o som muito alto atrapalhando o 
trabalho  dos  funcionários,  e  também  quanto  à  conduta  nos  corredores  da  escola. 
Referente ao evento “Senta e Toca”, foi frisado que ele acontece uma vez ao mês, no 
entanto, medidas devem ser tomadas pelo Grêmio em relação aos excessos causados. 
Quanto ao comportamento  dos  alunos nos corredores,  foi  sugerida a  criação de um 
espaço para estudo e descanso dos alunos nos horários do intervalo e, um trabalho de 
conscientização das regras por parte da escola com ajuda do Setor de Atenção Escolar. 
Passou-se  ao  item  ANÁLISE  DA  PROPOSTA  DE  PLANEJAMENTO 
ORÇAMENTÁRIO  DO  COLTEC  2016.  Retirado  de  pauta.  Passou-se  ao  item 
ANÁLISE  DO  PARECER  DA  COMISSÃO  DE  FÉRIAS  DOS  SERVIDORES 
TAE's. A Professora Lílian, representante da Comissão, apresentou o teor do parecer 
da comissão sobre a demanda dos servidores técnico administrativos apresentada 
em  fevereiro  de  2016 contendo:  1)   definição  de  períodos  letivos  e  não  letivos, 
conforme solicitação dos servidores TAE's a partir do relatório final apresentado pela 
Comissão na 17ª Reunião Extraordinária da CADEC em 27 de novembro de 2015; 2) 
que não seja estabelecido um período de interrupção geral das atividades acadêmicas e 
administrativas em períodos não letivos; 3) que os Gestores Administrativos elaborem, 
em conjunto com as Seções de sua responsabilidade, os períodos de férias dos TAE's de 
acordo com as diretrizes apontadas no relatório final e neste parecer; 4) que, quando 
necessário,  manter  a  Seção/Setor  em  funcionamento  em  período  não  letivo, 
recomendando-se a manutenção do quadro mínimo de até 1/3 do número de servidores 
do Setor; 5) para férias em período letivo, deverá haver concordância da Diretoria. Os 
representantes  dos  técnicos  administrativos,  Ênio  e  Rejane,  apresentaram 
questionamentos de todos os TAE's quanto ao documento, dentre eles, que há conflito 
entre os itens 3 e 5 explicitados anteriormente e que alguma seções não entregaram o 
relatório  de  funcionamento  de  janeiro/2016  conforme  acordado  na  17ª  Reunião 
Extraordinária  da  CADEC e  pediram a retirada  de  pauta  para  regularização  e  nova 
discussão junto aos seus pares. Foi votado o adiamento da discussão com 7 votos a 
favor,  3  votos  contra  e  1  abstenção.  Outros Assuntos:  1)  Alteração das aulas  de 
Biotecnologia  II.  O  Setor  de  Patologia  Clínica  solicitou  a  alteração  das  aulas  de 
Biotecnologia II, do segundo semestre de 2016, de sexta-feira pela manhã para os dias 
de sábado, considerados letivos, para que não haja prejuízo da matéria nem do estágio 
obrigatório  dos  alunos  do  3º  ano de  Análises  Clínicas  que  acontece  no  período  da 
manhã. A alteração foi aprovada por 8 votos a favor e uma abstenção. 2) Projetos do 
Grêmio Estudantil. O projeto em discussão foi “Diversidade Sexual e de Gênero”, que 
são eventos, a serem realizados entre os dias 16 e 20 de maio no horário de almoço, 
voltados para conscientização da classe LGBT e para combater a homofobia.  Foram 
discutidas pela Câmara questões como classificação do filme a ser exibido, estrutura do 
Colégio para os eventos e referências das pessoas que irão dar as palestras. O Grêmio 
ressaltou  que  irá  cumprir  as  exigências  sobre  as  questões  levantadas.  O projeto  foi 
aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião 
às dezessete 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 
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membros presentes à reunião em que ela for lida e aprovada. Belo Horizonte, treze de 
maio de dois mil e dezesseis.

Av. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha – Belo Horizonte
CEP.: 31270-901 – Tel. 3409 4962 – Fax 3409 4963

diretoria@coltec.ufmg.br
www.coltec.ufmg.br

mailto:diretoria@coltec.ufmg.br

