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ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA TREZE DE 

DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. Às 13 horas e quarenta minutos do dia treze 

de dezembro do ano de dois mil e dezessete, iniciou-se a quadragésima sétima 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, Daniel de Menezes Souza e Lilian Borges Brasileiro. COORDENADOR DO 

NAPq/Cenex: Professor Alfredo Luis Martins Lameirão Mateus. REPRESENTANTE DOS 

SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS: Carolina Cândida da Cunha. 

REPRESENTANTES DOS DISCENTES: Arthur Rabelo Pinto e Giovana Karen Barbosa de 

Jesus. Os discentes relataram que houve nova eleição para a composição do Grêmio e 

solicitaram aos membros da Cadec que a aluna Lívia Silva Nassif, membro da chapa eleita e 

que assumirá o grêmio em 2018, participasse da reunião como ouvinte. O pedido foi aprovado 

pelos membros da Câmara e a reunião começou com a APROVAÇÃO DE ATAS. Foram 

aprovadas, por unanimidade, as ata da 46ª Reunião Ordinária e 29ª Reunião Extraordinária, 

realizadas, respectivamente, nos dias 10 e 16 de novembro de 2017. APRECIAÇÃO DO 

CALENDÁRIO ACADÊMICO 2018.  A proposta do calendário acadêmico foi apresentada 

pelo diretor. Após as discussões sobre o assunto, foram sugeridas as seguintes modificações: 

Fevereiro: 1 – Início das atividades letivas e reunião com pais e alunos do 1º ano; 05 a 07 – 

Seminário pedagógico dos professores; 08 e 09 – Reunião com alunos do 2o e 3o (manhã) e 

calourada (tarde); 02 a 09 – Atividades para os alunos do 1º ano; 15 – Início das atividades 

regulares para todos os anos; Remover: os sábados letivos dos dias 10 e 17, a semana de imersão 

(incluir as atividades na semana de recepção) e o texto em duplicata relacionado à data de 

proficiência de língua estrangeira para calouros. Incluir sábado letivo no dia 24. Março: 10 – 

Incluir sábado letivo. Abril: 23 a 27 – Provas trimestrais; Remover o sábado letivo do dia 28; 

Incluir sábado letivo no dia 14. Julho: 16 a 30 – Férias escolares; 31 – Início do 2o semestre 

letivo. Outubro: Remover a semana do conhecimento do calendário acadêmico (evento ocorre 

na UFMG e não no Coltec); Alterar a data do feriado do dia do professor/servidor público para 

o dia 11. Novembro: 26 e 27 – Realização de atividades de 2a chamada; 27 – Término do ano 

letivo; 28 a 30 – Conselho de classe do 3o trimestre. Dezembro: 3 – Divulgação dos resultados 

(08-12h); Atendimento a pais e alunos (14-17h); 4 – Encaminhamento de recursos à COPEP; 5 

– Divulgação dos resultados de recursos pela COPEP; 6 a 10 – Plantão de recuperação final; 11 

a 14 – Recuperação final; 17 e 18 – Conselho de Classe Final; 19 – Atendimento a pais e alunos 

(08-12h) e encerramento de recursos da COPEP sobre resultado final (até 16 horas); 20 – 

Divulgação dos recursos da COPEP. Durante a discussão, a professora Andréa sugeriu à direção 

que os livros didáticos sejam distribuídos para os alunos na primeira semana de aula, uma vez 
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que o material é utilizado pela profa. desde o primeiro dia letivo. APRECIAÇÃO DOS 

RELATÓRIOS DE MONITORIA 2017 (PMET/PMG). Foram aprovados, por 

unanimidade, os relatórios do Programa de Monitoria da Graduação (PMG) e do Programa de 

Monitoria do Ensino Técnico (PMET). APRECIAÇÃO DOS PROJETOS 

REFORMULADOS (PGTEC/PBSAM). O Programa de Integração entre Estudantes de Pós-

Graduação e o Ensino Técnico Integrado (PGTEC) e o Programa de Bolsas de Suporte 

Administrativo (PBSAM) foram reformulados de acordo com as sugestões dos membros da 

Cadec na 45a Reunião Ordinária da Câmara. Durante a discussão do PBSAM, a servidora 

Carolina questionou a redução da carga horária dos bolsistas para 15 horas semanais, uma vez 

que atualmente setores como o NUPED possuem bolsista com a carga horária de 20 horas 

semanais. A servidora relatou que uma das funções dos bolsistas é apoiar os técnicos nos 

momentos de licença para qualificação e, portanto, acredita que a carga horária proposta (15 

horas) seria insuficiente para o desempenho de tal função. A vice diretora Katia explicou que a 

alteração da carga horária foi discutida em reunião com o coordenador do programa de bolsas 

do Coltec, prof. Gilberto Rodrigues, na qual a redução foi sugerida para não prejudicar o 

rendimento do monitor em suas atividades da graduação. O diretor sugeriu que os setores que 

demandem uma carga horária maior, como no caso do NUPED, solicitem a contratação de dois 

bolsistas. A servidora Carolina relatou não achar produtivo ter mais de um bolsista no setor, 

pois além de exigir treinamento, pode atrapalhar a continuidade das atividades. A profa. Katia 

sugeriu uma gradação da carga horária dos bolsistas, de acordo com a demanda do setor, e o 

pagamento de valores proporcionais ao tempo de serviço. Sendo assim, definiu-se que o 

PBSAM apresentaria as modalidades de 12 horas ou 20 horas semanais, com os valores de bolsa 

de R$400 e R$ 700, respectivamente, conforme a necessidade do setor. Por fim, o prof. Adriano 

sugeriu a remoção do termo “integrado” da sigla do programa PGTEC, de modo que o estagiário 

possa atuar tanto nos cursos integrados quanto nos subsequentes. APRECIAÇÃO DAS 

ALOCAÇÕES DE BOLSAS DOS PROGRAMAS DO COLTEC. O professor Gilberto do 

Vale Rodrigues encaminhou à Cadec uma proposta para a implementação dos programas de 

bolsas em 2018, de acordo com as diretrizes específicas de cada programa e o equilíbrio 

orçamentário da escola. O prof. recomendou a utilização dos seguintes quantitativos de bolsas:  

1. PBSAM – 6 bolsas; 2. PGTEC – 5 vagas ; 3. PMC – 5 vagas por curso integrado; 4. PMET 

– 30 bolsas, sendo 2 vagas para cada setor e 4 preenchidas sob demanda, em situações especiais 

e análise conjunta da coordenadoria de bolsas e a direção; 5. PMG – número de bolsas alocadas 

pela PROGRAD. O quantitativo de bolsas e auxílios foi definido de acordo com a demanda do 

ano de 2017. O prof. Daniel propôs que as 4 bolsas disponíveis da modalidade PMET fossem 

distribuídas para os cursos subsequentes. O prof. Alexandre sugeriu que caso os setores 

necessitem de bolsas de monitoria além dos quantitativos previstos, eles devem elaborar um 

projeto justificando a necessidade de tais monitores e apresentá-lo a direção. O prof. Adriano 

relatou que para o curso subsequente de Desenvolvimento de Sistemas, o programa contempla 

a disponibilização de 2 bolsistas, além daqueles distribuídos nas vagas propostas pelo prof. 
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Gilberto. Nesse sentido, o prof. Adriano recomendou que o prof. Daniel analisasse o programa 

do curso subsequente de Biotecnologia para verificar se já não existe essa previsão. A direção 

sugeriu que as 4 bolsas extras do PMET fossem disponibilizadas para atender as demandas de 

alunos com necessidades especiais. Apesar dos membros da Cadec aprovarem o quantitativo 

de bolsas sugeridos pelo prof. Gilberto, foi deliberado que a utilização do número de bolsas 

propostas dependerá, principalmente, da disponibilidade orçamentária do Coltec no ano de 

2018. APRECIAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO 2017. Foram aprovados, por 

unanimidade, os planos de trabalho para 2017 dos seguintes docentes: Adilson Assis Moreira, 

Janaína Henriques de Oliveira, Katia Pedroso Silveira e Márcio Fantini Miranda. 

HOMOLOGAÇÃO DOS PROCESSOS DE ESTÁGIO PROBATÓRIO DOCENTE – 

RELATÓRIOS PARCIAIS E FINAIS DAS COMISSÕES DE AVALIAÇÃO – “AD 

REFERENDUM”. Os relatórios finais das comissão de estágio probatório dos professores 

Bruno Mendes Roatt, Daniel Menezes Souza, Mariana Costa Duarte, João Eduardo Montandon 

de Araújo Filho e Virgínia Fernandes Mota; e o relatório parcial do professor André Saraiva de 

Lacerda Costa foram homologados por todos os membros da Cadec, com exceção do professor 

Daniel que se absteve durante a votação do seu próprio relatório. APRECIAÇÃO DE 

PROCESSO DE PROGRESSÃO DOCENTE. Foi aprovado, por unanimidade, o 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, do professor João Paulino Vale Barbosa. 

APRECIAÇÃO DE PARECER DO PROMESTRE. Os projetos de dissertação de Mestrado 

das alunas Ataliane Pereira dos Santos e Maria Afonso Oliveira, sob orientação do Prof. Eliano 

de Souza Martins Freitas, foram apresentados pelo diretor. O primeiro tem como objetivo geral 

analisar a proposta curricular de geografia de uma escola do Vale do Jequitinhonha, buscando 

compreender as aproximações e distanciamentos entre o ensino de Geografia e os pressupostos 

da educação do Campo e da Pedagogia de Alternância. Já o segundo objetiva analisar os 

discursos e representações sobre a água, em livros didáticos de geografia utilizados nas séries 

finais do Ensino Fundamental em uma escola do Vale do Jequitinhonha. Após a leitura dos 

pareceres elaborados pelos professores Antônio José Lopes Alves e Eliezer Raimundo de Sousa 

Costa, os projetos foram aprovados por todos os membros da Câmara. APRECIAÇÃO DE 

SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS DURANTE O PERÍODO LETIVO. A profa. Cláudia Natália 

Ferreira, do setor de Patologia Clínica, encaminhou um documento à direção solicitando que 

parte do seu período de férias seja gozado durante o ano letivo (15/10/2018 a 29/10/2018) por 

questões pessoais. A profa. afirmou que já foi acordado com os membros do setor a substituição 

das aulas durante sua ausência. Diante do exposto, todos os membros da Cadec foram 

favoráveis ao afastamento da profa. AFASTAMENTO NO PAÍS. Foi aprovado, por 

unanimidade dos membros, o afastamento solicitado pelo docente Alberto de Figueiredo 

Gontijo para visita técnica, no período de 27/11/2017 a 01/12/2017, em Uberlândia – MG. 

APRECIAÇÃO DO PROJETO PARA O PROGRAMA DE APOIO A INCLUSÃO E 

PROMOÇÃO À ACESSIBILIDADE (PIPA). A profa. Camila Dias Lopes submeteu o 
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projeto de pesquisa intitulado “Ciência acessível: tocando em moléculas reais construídas em 

impressora 3D” à aprovação da Cadec para concorrer ao edital do Núcleo de Acessibilidade e 

Inclusão da UFMG. O projeto tem como objetivo geral produzir recursos didáticos inovadores, 

modelos tridimensionais de biomoléculas a partir de impressora 3D, que ajudam a promover 

êxito no processo de ensino-aprendizagem de forma ampla e acessível para os alunos do Coltec 

e de escolas especializadas em atendimento aos alunos portadores de deficiência. Além disso, 

almeja ampliar as pesquisas sobre os recursos didáticos já disponíveis para aula de ciências de 

escolas especializadas e contrapor com os resultados dos recursos produzidos neste projeto; 

promove também a inclusão de uma aluna portadora de baixa visão do curso técnico de Química 

em uma atividade de pesquisa, permitindo uma compreensão ampla e interdisciplinar sobre 

alguns tópicos e conceitos-chave em ciências que envolvem os campos da biologia, química, 

ciência da computação e entendimento de metodologia científica. Após a leitura do parecer, 

emitido pela profa. Cláudia Natália, o projeto foi aprovado por todos os membros da Cadec. 

COORDENAÇÃO DOS CURSOS TÉCNICOS NOTURNOS. O prof. Daniel relatou que 

apesar de anteriormente já ter sido prevista a discussão para definir a coordenação dos cursos 

subsequentes, não houve continuidade do processo. Como o curso foi aprovado e terá início no 

primeiro semestre de 2018, o professor sugeriu o debate na reunião. O diretor relatou que 

atualmente já existe um coordenador para o curso de Desenvolvimento de Sistemas Integrado 

e outro para o de Análises Clínicas. A questão levantada foi se haverá um único coordenador 

para os cursos integrados e subsequentes de Desenvolvimento de Sistemas, visto que a atuação 

é na mesma área, ou se ocorrerá a divisão de coordenadores por turnos. O entendimento da 

Cadec foi que nesse caso a coordenação deverá ser única, diferentemente dos cursos de Análises 

Clínicas e Biotecnologia, que deverão conter coordenadores distintos. O diretor relatou a 

dificuldade para a obtenção de funções gratificadas (FGs) na Universidade e que haveria a 

possibilidade de um docente coordenar o curso de Biotecnologia sem receber tal gratificação. 

O prof. Adriano sugeriu que a direção encaminhe um ofício à PRORH para solicitar. 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA REFORMULADA: PROJETO 30 HORAS TAES. 

A servidora Carolina apresentou a proposta reformulada pelos TAEs, de acordo com as 

solicitações feitas pelos membros da Cadec na 46a reunião ordinária. O NUPED e a Seção de 

Pessoal retiraram as propostas de participação do projeto. A profa. Katia pontuou que, na 

reunião anterior, a apresentação do documento havia sido vinculada à proposta do novo 

organograma do Colégio, porém, com a desistência da seção de pessoal, que englobava a 

administração central em seu projeto, não vê empecilhos para que as discussões ocorram de 

forma separada. A profa. relatou que a Comissão já elaborou uma nova proposta para o 

organograma e que a principal questão pendente para decisão é a distribuição das FGs entre os 

setores administrativos, uma vez que não há quantitativo suficiente de FGs para suprir a 

demanda do número de chefias. O prof. Adriano ressaltou que a definição do organograma deve 

ser realizada de forma ágil, pois há risco de perda das FGs, caso elas não sejam utilizadas. Nesse 

sentido, o prof. propôs que o documento seja apresentado na primeira reunião da Cadec do ano 
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de 2018. A servidora Carolina deu prosseguimento a readequação das propostas: 1) TI: Além 

do servidor Alfredo não permanecer sozinho no período das 14 às 16 horas, todo o setor se 

comprometeu a realizar capacitações para atender as demandas que surgirem no horário do 

expediente. 2) Seção de Estágio/Seção de Ensino: O horário regular de atendimento será das 08 

às 22 horas, porém, na ausência de um funcionário do setor, o horário de funcionamento será 

realizado até às 20 horas. A profa. Katia solicitou à Comissão das 30 horas que verifique se a 

redução do horário, até as 20 horas, atende aos critérios da resolução da Universidade. 3) 

SAE/Enfermagem: O SAE manteve a proposta e justificou que a maior demanda de 

atendimento por parte dos discentes é das 11 às 13:30, sendo necessário, portanto, manter a 

maior parte da equipe durante o dia. Além disso, todos os atendimentos são agendados 

previamente, o que não afetaria a dinâmica de acompanhamento dos alunos. Os membros da 

Cadec pontuaram que a proposta do setor não contempla a modificação sugerida para o setor 

de enfermagem. A profa. Katia reforçou 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. A servidora Gisele, que representou o grupo 

durante a reunião da Câmara, relatou que atualmente existem apenas duas pessoas da equipe de 

enfermagem disponíveis no colégio, devido a licença maternidade de uma técnica, e que, 

durante uma conversa com o grupo de enfermagem, por motivos pessoais, foi relatado 

dificuldades em cobrir todos os dias do período noturno. Como alternativa, foi sugerido que, 

inicialmente, haja uma pessoa da equipe de enfermagem fixa nas sextas-feiras à noite e nos 

outros dias da semana seja efetuado um rodízio das equipes SAE/Enfermagem. O projeto das 

30 horas foi aprovado pelos membros da Cadec, desde que sejam realizadas as adequações 

sugeridas pelos membros da Câmara. OUTROS ASSUNTOS: 1. ALOCAÇÃO VAGA 

PROF. BRUNO ROATT. O diretor informou que o Conselho Diretor irá convocar uma 

reunião extraordinária, no dia 21 de dezembro, para deliberar sobre a alocação de 4 códigos de 

vaga EBTT. A EBAP sinalizou que o Coltec receberia duas dessas vagas e solicitou à direção 

que apresentasse, durante a reunião, os setores que seriam contemplados com tais vagas. O 

diretor relatou que o colégio não teve tempo hábil para discutir sobre o assunto e por ser um 

assunto delicado, não irá determinar, ainda, quais setores serão beneficiados com os códigos de 

vaga. A profa. Lilian relatou que a comissão da EBAP, responsável por estabelecer os critérios 

de alocação das vagas docentes, irá se reunir com a CPPD para esclarecer quantos códigos de 

vaga existem atualmente no banco de EBTT e quantos podem ser utilizados. O diretor relatou 

que de acordo com os critério da Universidade, quando um professor aposenta, seu código de 

vaga retorna para o banco de vagas geral da UFMG e não para o seu local de lotação. Conforme 

um acordo realizado internamente com a EBAP, caso o professor da carreira de EBTT aposente 

no Coltec, essa vaga deverá retornar para a unidade. Com a possibilidade de exoneração do 

professor Bruno Mendes Roatt, haverá um código de vaga disponível no Coltec. Nesse sentido, 

o diretor sugeriu aos membros da Câmara que a vaga permaneça no setor de Patologia Clínica. 

Os membros da Cadec foram favoráveis à colocação e solicitaram à direção que seja elaborado 
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um documento para formalizar a decisão da Cadec a respeito do código de vaga do prof. Bruno, 

que deverá permanecer no setor de Patologia, e o acordo realizado entre as diretorias dos 

colégios da EBAP que prevê a permanência dos códigos de vaga EBTT na unidade, em caso de 

aposentadorias ou exonerações. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, às 

dezessete horas e vinte 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, treze de dezembro de dois mil e 

dezessete. 
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