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ATA DA QUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA 

DEZ DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. Às 13 horas e cinquenta 

minutos do dia dez de novembro do ano de dois mil e dezessete, iniciou-se a 

quadragésima sexta reunião ordinária 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: Professor Alexandre Fagundes Faria, 

Andréa Horta Machado e Eliezer Raimundo de Souza Costa. REPRESENTANTES DO 

NÚCLEO PROFISSIONAL: Professores Adriano Borges da Cunha, Gilberto do Vale 

Rodrigues e Lilian Borges Brasileiro. COORDENADOR DO NAPq/Cenex: Professor 

Alfredo Luis Martins Lameirão Mateus. REPRESENTANTES DO SERVIDORES 

TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS: Enio Cardoso Damasceno e Carolina Cândida da 

Cunha. A reunião começou com a apresentação da PROPOSTA REFORMULADA: 

PROJETO 30 HORAS DOS TAEs. O técnico-administrativo Enio relatou que a 

proposta anterior foi reformulada para atender às solicitações contidas no parecer do Prof. 

Marcos Borato e à necessidade do Colégio (início dos cursos noturnos). De acordo com 

a Resolução Complementar no 03/2015 da UFMG, a jornada especial somente poderá ser 

autorizada quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou 

escalas, em período igual ou superior a 12 horas ininterruptas, em função de atendimento 

ao público (serviço contínuo prestado ao corpo discente) ou trabalho no período noturno 

(aquele que se estender até no mínimo as 22 horas). Algumas considerações foram 

realizadas pelos docentes durante a discussão: 1) Seção de Ensino: A profa. Andréa 

pontuou a necessidade da seção manter uma proposta fixa de horários, pois conforme 

disposto no documento“nos períodos de férias de um dos servidores, a seção retornará ao 

seu horário tradicional de trabalho – 08 às 17 horas”. Segundo a professora, como o setor 

possui uma grande demanda externa, essa oscilação de horáriospoderia comprometer o 

atendimento ao público. 2) LMM e TI: Com a proposta de unificação das atividades dos 

setores, os docentes apresentaram a sugestão de unificar o espaço físico das seções. Uma 

preocupação levantada pelo prof. Alfredo foi quanto ao período das 14 às 16 horas, pois 

somente o servidor Alfredo Luis, que atualmente não operacionaliza questões 

relacionadas à rede, ficará responsável por ambos os setores. 3) SAE e Enfermagem: As 

profas Katia e Lilian relataram observar inconsistências na proposta dos setores. As 

docentes realizaram a seguinte sugestão:fixar o horário de atendimento dos psicólogos, 

devido a dinâmica de acompanhamento dos alunos, e alternar a escala da equipe de 

enfermagem, de modo que haja sempre um funcionário no turno da noite. A vice-diretora 

relatou que uma das justificativas utilizadas pelo DAST e pela PRORH para alocar outra 

vaga de enfermagem para o colégio foi garantir o atendimento no período da noite, 

principalmente nas sextas-feiras. 4) Seção de pessoal e Adminstração: A vice-diretora 

declarou que anteriormente havia sugerido o agrupamento da Secretaria Geral e Seção de 

Pessoal com a Administração, porém, no momento não acredita na viabilidade da 

proposta devido a incompatibilidade de horários dos setores. Relatou ainda que está 

aguardando a conclusão dos trabalhos da Comissão do Organograma pois o novo modelo 

irá incidir sobre a decisão dos trabalhos da administradora. Os docentes da Cadec 

concordaram com a colocação. 5) Nuped:Os professores relataram que o horário de 

atendimento descrito na proposta (10 às 22 horas) não atende a real demanda do colégio 
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e deve, portanto, ser alterado. O prof Adriano mencionou sentir falta da vinculação da 

proposta dos técnicos ao novo organograma do colégio, de modo a tornar a proposta mais 

sólida. Além disso, reforçou a necessidade de treinamento das equipes de trabalho para 

que os servidores estejamaptos a atender todas as demandas. Por fim, a profa Katia relatou 

que a proposta das 30 horas é uma vantagem tanto para a instituição quanto para os 

servidores. Anteriomente, uma comissão foi instituída no Coltec com a finalidade de 

elaborar um novo organograma para o colégio, porém a direção ainda não recebeu a 

proposta. Os docentes acreditam que a apresentação do organograma é fundamental para 

a readequação do projeto das 30 horas dos TAEs.  Respondendo aos questionamentos, os 

técnicos, Enio e Carolina, afirmaram que a proposta faz parte de um projeto piloto, 

passível de adaptações. Ainda, esclareceram que o entendimento é o de que os técnicos 

estão cientes de que deverão realizar atendimento de todas as demandas que surgirem 

durante o seu respectivo turno de trabalho. De modo geral, os docentes apresentaram uma 

postura favorável à aprovação do projeto e ressaltaram a importância de que haja  

atendimento durante o turno da noite, pois a partir do ano de 2018 haverá a demanda de 

atendimento dos cursos noturnos. Após as discussões, foram realizados os seguintes 

encaminhamentos: 1) Reformulação da proposta de acordo com o novo organograma do 

Coltec; 2) Nuped: adequar o horário de atendimento para cobrir todo o período de 

atividades (07:30 às 22:00). 3) Termo de compromisso:os servidores deverão assinar um 

termo se comprometendo a cobrir todo o período da proposta (até as 22 horas), inclusive 

quando algum funcionário se ausentar; 4) Treinamento: Os servidores deverão ser 

capacitados para atender todas as demandas dos setores. 5) SAE e Enfermagem: O SAE 

deverá fixar o horário de trabalho dos psicólogos; A equipe de enfermagem poderá 

realizar o revezamento do atendimento, desde que sempre haja um servidor responsável 

por cobrir o turno da noite. APROVAÇÃO DE ATAS. Foram aprovadas, por 

unanimidade, as ata da 45ª Reunião Ordinária e 28ª Reunião Extraordinária, realizadas, 

respectivamente, nos dias 20 e 31 de outubro de 2017. COMISSÃO DE ESTÁGIO 

PROBATÓRIO DOCENTE. Foi aprovada, por todos os membros, a Portaria no48/2017 

que designou os professores Marcelo Chiaretto, Alexandre Fagundes Faria  e Ieda de 

Fátima Oliveira Silva para constituir Comissão de Avaliação Final do Estágio Probatório 

da professoraMariana Costa Duarte. APRECIAÇÃO DE PARECER PROMESTRE. 

O projeto de dissertação de Mestrado do aluno Jeferson Lessa de Oliveira, sob orientação 

da Profa. Eliene Lopes Faria, foi lido pelo diretor.  O trabalhovisa apresentar como 

produto técnico um catálogo de instrumentos avaliativos da educação física escolar, em 

que serão apresentadas as percepções dos docentes entrevistados acerca do processo 

avaliativo edos materiais apresentados. Já o projeto da aluna Maíra Viterbo Oliveira dos 

Anjos,sob a orientação do Prof. Alfredo Luiz Mateus,tem por objetivo central elaborar e 

analisar o uso em sala de aula de uma sequência didática sobre o tema qualidade da água 

para o ensino médio profissionalizante de química. Após as discussões sobre os projetos, 

os pareceres foram aprovados por todos os membros. APRECIAÇÃO DE LICENÇAS 

PARA QUALIFICAÇÃO E LICENÇA PRÊMIO. Foram aprovados, por 

unanimidade, os seguintes afastamentos para qualificação analisados pela Comissão de 

Qualificação do Coltec: Prof. Leandro Maia Silva – Doutorado no período de 01/02/2018 

a 01/02/2019; Profa. Fernanda Peçanha Carvalho – Doutorado no período de 01/03/2018 

a 01/03/2019; Prof. Alfredo Luis Martins Lameirão Mateus – Pós Doutorado no período 

de 01/08/2018 a 31/12/2018; Prof. Alexandre Benvindo – Sabático como professor 

visitante no período de 01/08/2018 a 30/11/2018. Os membros da Câmara solicitaram a 



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 

ColégioTécnico 
 

Av. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha – Belo Horizonte 

CEP.: 31270-901 – Tel. 3409 4962 – Fax 3409 4963 
diretoria@coltec.ufmg.br 

www.coltec.ufmg.br 

 

alteração da nomenclatura utilizada para o afastamento do prof. Alexandre Benvindo, 

alegando que atualmente o termo correto seria apenas Pós-Doutorado. A licença prêmio 

solicitada pela servidora Edna Lucia Gelmini para o ano de 2018 foi aprovada por todos 

os membros. Já o pedido de licença para capacitação da servidora,para a realização do 

trabalho final do Mestrado,no período de 02/10/2017 a 02/12/2017, foi aprovado por 8 

votos favoráveise 2 contrários – Professores Gilberto do Vale e Alexandre Faria. A vice-

diretora apresentou o caso aos membros da Câmara e explicou que a servidora já estava 

gozando da licença sem a anuência da Cadec. O prof. Alexandre frisou que atualmente 

existe um plano de qualificação e uma comissão instituída para essa finalidade e que, 

portanto, todos os pedidos de afastamento devem seguir os trâmites corretos. Os 

professores reforçaram a importância da seção de pessoal orientar os servidores quanto 

aos prazos e procedimentos necessários para o andamento regular do processo. Por fim, 

o prof. Eliezer, bem como a maioria dos docentes, concordaram em aprovar o pedido e 

solicitaram que a chefia imediata da servidora Edna seja advertida sobre o fato. Acordou-

se que todos os pedidos de afastamento do Coltec devem ser encaminhados previamente 

à Comissão.PROGRESSÃO DOCENTE. Foram aprovados, por unanimidade, os 

pedido de progressão horizontal do nível 3 para o nível 4 da Classe D III da carreira de 

Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico dos Professores Eliezer Raimundo 

de Sousa Costa, Kelly Maria de Campos Fornero Abreu de Lima Melillo e Paula Resende 

Adelino. O Prof. Alexandre Faria questionou se os docentes que estão afastados para a 

qualificação possuem o direito de solicitar o benefício. O servidor Enio informou que a 

legislação permite a requisição do pedido de progressão, caso o professor atenda todos os 

requisitos exigidos.SOLICITAÇÕES DO GRÊMIO: Simulação Intercolegial das 

Nações Unidas: Devido a ausência de um representante discente na reunião, o projeto foi 

apresentado pelo diretor. Trata-se de uma simulação intercolegial das Nações Unidas cujo 

objetivo principal é promover discussões referentes a temas geopolíticos relevantes. Além 

dos estudantes do colégio, foi proposta a participação de alunos externos. Os membros da 

Cadec elogiaram a ideia, porém, pontuaram que o prazo para o início das atividades 

(15/11) é insuficiente para realizar um evento de qualidade. Ainda, foi mencionado que o 

projeto não passou pela apreciação da Comissão de Eventos do Coltec (CORE), requisito 

essencial para sua análise nas reuniões da Câmara. A profa. Katia deu ciência aos 

membros que até a data de hoje os integrantes do Grêmio ainda não articularam questões 

fundamentais para a realização da festa de Halloween que ocorrerá no dia 17/11, como 

por exemplo, o contato com a equipe da enfermagem e a SLOP. Diante dos fatos expostos, 

os membros da Câmara deliberaram que uma resolução deverá ser elaborada para 

regulamentar os trâmites necessários para aprovar as atividades propostas pelo Grêmio, 

garantindo assim a segurança e viabilidade dos eventos. AFASTAMENTOS NO PAÍS. 

Foi solicitado afastamento pelos docentes e técnicos: Adriano Borges da Cunha para 

visita técnica, no período de 27/11/2017 a 01/12/2017, em Uberlândia – MG; Alexandre 

Benvindo de Souza para visita técnica, no período de 14/11/2017 a 17/11/2017, em 

Presidente – MG; Carlos Eduardo Porto Villani, Natalia Martins Carneiro e Adilson Assis 

Moreira para a Reditec e Condetuf, no período de 20/11/2017 a 24/11/2017, em João 

Pessoa – PB; Eduardo Antonio Ferraz Coelho para Pós-Graduação e Inovação, no período 

de 06/11/2017 a 10/11/2017, em Brasília – DF; Fernanda Peçanha Carvalho para 

congresso, no período de 16/11/2017 a 18/11/2017, em Vitória – ES; Valquíria de 

Oliveira Silva para Pós-Graduação e Inovação, nos períodos de 27/06/2017 a 29/06/2017 

e 08/11/2017 a 10/11/2017, em Belo Horizonte – MG. Todos os afastamentos foram 
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aprovados por unanimidade dos membros. INFORMES GERAIS: 1)Visita à Ouro 

Preto. A Secretária da Cadec deu ciência aos membros sobre o pedido do prof. Francis 

Arthuso Paiva. O docente irá realizar uma visita no dia 17/11/2017 à cidade de Ouro Preto 

com a turma 106 como atividade complementar ao conteúdo de Língua Portuguesa e 

Literatura. A única ponderação feita pelos membros da Câmara foi que todos os docentes 

que programarem atividades para dias letivos deverão contactaros demais professores da 

turma e reestruturar o cronograma de aulas. 2)Abandono de cargo.A direção foi 

notificadaque desde o dia 23/09/2016 o servidor Albenir Sergio Campos da Oficina de 

Mecânica/Setor de TGL não comparece ao trabalho. Diante desse fato, a diretoria enviou 

um ofício para todos os servidores do setor                                                                                                                                                                                                                                                       

esolicitou esclarecimentos sobre a situação. O prof. Márcio Fantini informou queem casos 

de doença é responsabilidade do servidor apresentar os laudos médicos ao DAST. Diante 

da gravidade do ocorrido,  a EBAP irá instaurar uma Comissão de Sindicância para apurar 

os fatos. O prof. Gilberto sugeriu que fosse implementado um sistema de controle mais 

eficiente no Coltec em relação a aferição da presença dos servidores no local de trabalho, 

de modo a evitar que situações como essa ocorra novamente. 3) Oficio do Setor de 

Química. O Setor de Química apresentou um ofício endereçado à direção explicitando 

os problemas enfrentados pelo setor,ao longo dos últimos cinco anos, com a desativação 

dos cinco laboratórios de química do colégio. Em resposta, a direção informou que há 

anos existe uma proposta de readequação das oficinas para atender as demandas do curso 

de química e que recentemente, se reuniu com o Setor de TGL e acordou uma nova 

proposta para essa readequação envolvendo espaços físicos do primeiro andar. Entretanto, 

apesar do acordo, a concretização dessa proposta tem sido negada pelo Professor 

Alexandre Melo, chefe do Setor de TGL. Após discussão sobre as questões colocadas, os 

membros da Câmara, concluíram  que será importante compreender melhor as 

dificuldades que a direção tem encontrado para iniciar a instalação dos novos laboratórios 

de química. Nesse sentido, a CADEC decidiu, por unanimidade, que os setores de TGL e 

Química deverão apresentar propostas técnicas que justifiquem essa readequação, de 

maneira à subsidiar a decisão final sobre o tema. As propostas serão apresentadas pelos 

dois setores em Reunião Extraordinária da Cadec, a ser realizada no dia 16/11/2017, 

quinta-feira, às 13h30. 4) Prorrogação das Eleições.O diretor solicitou aos membros da 

Cadec que apreciassem o pedido de prorrogação da validade das eleições para a 

composição da Cadec, Coordenadoria dos Cursos Técnicos e Gestores até o dia 

31/03/2018. A medida se fez necessária em virtude do grande volume de atividades a 

serem realizadas até o final do período letivo e da necessidade de reestruturação do 

organograma do colégio. O pedido foi aprovado por todos os membros. 5) Homologação 

do Concurso para Professor Substituto de Letras. Foi homologado, por unanimidade, 

o concurso para professor substituto do Setor de Letras referente ao Edital no 603 de 16 

de outubro de 2017 e publicado no DOU dia 17 de outubro de 2017. A seleção aconteceu 

nos dias 06 e 07 de novembro e após a análise de currículo e entrevista a Banca 

Examinadora classificou os candidatos na seguinte ordem: 1°Rafaela de Andrade Paiva, 

2°Matheus Henrique Duarte, 3°Juliana dos Santos Belga, 4°Bárbara do Vale Reis 

de Sousa, 5°Natália Figueiredo Silva,  6°Fernanda Júnia Aparecida Teixeira da 

Conceição, 7°Yara Rosa Bruno da Silva, 8°Jaqueline Oliveira Leão, 9°Claudiane 

Gurgel Bickel, 10°Juliana Costa Moreira, 11°Shirley Maria de Jesus, 12°Alcione 

Aparecida Roque Reis, 13°Luísa Romeiro Silva, 14°Nasle Maria Cabana, 

15°Priscilla Tulipa da Costa, 16° Eva dos Reis Araújo Barbosa, 17°Bruna Amarante 
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de Mendonça Cohen, 18° Lara Luiza Spagnol Oliveira, 19°Ivani Diniz Gomes 

Andrade, 20°Mírian Lúcia Brandão Mendes, 21°Walmira Costa, 22°Emiliane 

Moraes Silva, 23°Charles Antônio de Paula Bicalho, 24° Shirley Maria de Jesus, 

25°João Lúcio Xavier, 26°Thalita Nogueira de Souza, 27°Jozelma de Oliveira 

Ramos, 28°Rebeca Ribeiro Campos Teixeira e 29°Carolina Barbosa Passig 

Martins.6) Alteração das Datas Finais do Calendário Acadêmico 2017. Conforme 

solicitação do Nuped, a vice-diretora Katia expôs a necessidade de alteração das datas 

finais do calendário acadêmico de 2017, de modo a ampliar os dias para as atividades do 

conselho de classe. As seguintes alterações foram aprovadas por unanimidade: Conselho 

de classe pré-recuperação – dias 6,7 e 11/12; Conselho de classe pós-recuperação – dias 

18 e 19/12; Revisão de provas de recuperação e atendimento aos alunos e aos pais – dia 

20/12; Divulgação dos resultados finais e resultados de reopção de curso – dia 20/12; 

Encerramento de recursos da COPEP sobre resultado final – dia 20/12.Nada mais 

havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, às dezessete horas e trinta minutos, 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, dez de novembro de dois mil e dezessete. 


