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ATA DA TRIGÉSIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA VINTE DE 

DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE – AMBIENTE VIRTUAL. Com início às 

nove horas e término às dezesseis horas do dia vinte e um de dezembro do ano de dois mil e 

dezessete, iniciou-se a trigésima reunião extraordinária da Câmara Deliberativa do Colégio 

Técnico da UFMG, sob a presidência da Senhora Vice-Diretora Katia Pedroso Silveira e dos 

seguintes representantes dos Núcleos: REPRESENTANTES DO NÚCLEO BÁSICO: 

Professores Sérgio Luiz Talim e Andréa Horta Machado. REPRESENTANTES DO 

NÚCLEO PROFISSIONAL: Professores Daniel de Menezes Souza e Lilian Borges 

Brasileiro. COORDENADOR DA GESTÃO PEDAGÓGICA: Professor Antônio José 

Lopes Alves. REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICOS-

ADMINISTRATIVOS: Enio Cardoso Damasceno e Carolina Cândida da Cunha. PAUTA: 

ALTERAÇÃO NO CALENDÁRIO DO COLTEC 2018: O grêmio encaminhou à diretoria 

e aos membros da Cadec uma proposta para alterar a data da realização da calourada 2018. Os 

principais argumentos utilizados pelos discentes foram: “a calourada é o principal evento do 

colégio e devido a sua relevância, demanda um tempo maior para a organização; o 

agendamento da atividade após o período do carnaval pode contribuir para um maior número 

de adesões”. Além disso, o professor Antônio José Lopes encaminhou à Cadec a demanda de 

utilização de alguns sábados letivos para a disciplina de Tópicos em Filosofia (1º ano: 24/03, 

23/06 e 29/09/ 2º ano: 14/04, 11/08 e 27/10). Com o intuito de otimizar o processo de 

deliberação sobre o assunto, foi sugerido pelos membros da Cadec que a direção 

encaminhasse uma proposta de votação. Nesse sentido, a profa. Katia encaminhou a seguinte 

sugestão de deliberação: 1. Aceitar ou não a solicitação do grêmio; 2. Caso a solicitação seja 

aceita – a) As aulas iniciam em 8 de fevereiro e a calourada fica para os dias 22 e 23 de 

fevereiro; b) As aulas iniciam em 8 de fevereiro e a calourada fica para os dias 01 e 02 de 

março; c) As aulas iniciam em 15 de fevereiro, como precisto, e os dias 8 e 9 são 

incorporados à semana de recepção. Como forma de complementação, o prof. Sergio Talim 

sugeriu que fosse adicionado ao item 2 o seguinte trecho: c) As aulas iniciam em 15 de 

fevereiro, como previsto, e os dias 8 e 9 são incorporados à semana de recepção. A calourada 

será nos dias 22 e 23 de fevereiro; d) As aulas iniciam em 15 de fevereiro, como previsto, e os 

dias 8 e 9 são incorporados à semana de recepção. A calourada será nos dias 01 e 02 de 

março. DELIBERAÇÃO. Foi aprovado, por unanimidade: 1. a revisão da data da calourada 

solicitada pelo grêmio; 2. a opção c) as aulas iniciam em 15 de fevereiro, como previsto, e os 

dias 8 e 9 são incorporados à semana de recepção. A calourada será nos dias 22 e 23 de 

fevereiro. 3. Todas as datas propostas pelo professor Antônio José Lopes para as atividades da 

disciplina de Tópicos em Filosofia. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 

reunião, as dezesseis horas, em 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, vinte e um de dezembro de dois mil e 

dezessete. 
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