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ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA DEZESSEIS DE 

FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZOITO. Às 13 horas e trinta minutos do dia dezesseis de 

fevereiro do ano de dois mil e dezoito, iniciou-se a quadragésima oitava reunião ordinária da 

Câmara Deliberativa do Colégio Técnico da UFMG sob a presidência do Senhor Diretor Márcio 

Fantini Miranda com a presença dos seguintes representantes dos Núcleos: 

REPRESENTANTES DO NÚCLEO BÁSICO: Professores Alexandre Fagundes Faria e 

Eliezer Raimundo de Souza Costa. REPRESENTANTES DO NÚCLEO PROFISSIONAL: 

Professores Adriano Borges da Cunha e Lilian Borges Brasileiro. REPRESENTANTE DOS 

SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS: Rejane Silva Diniz. 

COORDENADOR DO NAPq/Cenex: Professor Alfredo Luis Martins Lameirão Mateus. 

COORDENADOR DA GESTÃO PEDAGÓGICA: Professor Antônio José Lopes. 

REPRESENTANTES DOS DISCENTES: Lívia Nassif e Letícia Nogueira Soares. Foi 

solicitado que a discente Gabriela Luiza Almeida Silva e as servidoras Carla Juliana de Macedo 

Costa e Edna Lúcia Gelmini participassem da reunião como ouvintes. O pedido foi aprovado 

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

aprovadas, por unanimidade, as ata da 47ª Reunião Ordinária e 30ª Reunião Extraordinária, 

realizadas, respectivamente, nos dias 13 e 21 de dezembro de 2017. APRECIAÇÃO DA 

PROPOSTA DO ORGANOGRAMA ADMINISTRATIVO DO COLTEC. A servidora 

Carla relatou que a Comissão de Apoio às Reformas Administrativas do Coltec elaborou uma 

proposta para o organograma, com aprovação dos técnicos, e a encaminhou para a diretoria. A 

ideia baseava-se em alguns pontos: 1. Os cargos de gestores deveriam ser ocupados pelos 

administradores lotados no Coltec; 2. A adminitração seria dividida em duas linhas específicas 

(apoio ao ensino e enfoque estrutural); 3. As Funções Gratificas (FGs) seriam alocadas para 

setores que mantivessem um grau de responsabilidade superior às atividades típicas de seu 

cargo; 4. Realocação do setor do arquivo. A partir do documento elaborado, as administradoras 

apresentaram uma contra proposta: “1. Administração – Não existe uma linha direta de 

hierarquia sem que haja uma função de gerência, ou seja, da forma como está sugerida, haveria 

uma superintendência com função gratificada que faria uma gestão de atividades às ações 

organizacionais; 2. A administração permeia todas as áreas da organização, não se fazendo 

necessário divisões e subdivisões, como foi o caso: subdivisão da administração em duas linhas 

específicas 3. O arquivo como seção deve estar subordinado diretamente à direção do Coltec e 

não como órgão de assessoria. Trata-se de um órgão operacional estando no mesmo nível das 

demais seções.” Nessa proposta foi sugerida a criação de um órgão de assessoria, o que 

permitiria a atuação das administradoras em toda a estrutura organizacional, principalmente em 

questões prioritárias da unidade, como auxílio no controle de frequência e férias e solução de 

conflitos. Quando questionadas sobre a alocação das funções gratificadas, as servidoras 

relataram que a proposta baseou-se apenas nas questões estruturais do colégio. A servidora 

Rejane mencionou a necessidade de rever o documento apresentado pelas administradoras, uma 

vez que a ocupação do cargo de gestor tornou-se restrita para o profissional graduado em 

administração. A servidora Carla relata que a substituição dos gestores administrativos já estava 

prevista na proposta dos técnicos administrativos. O diretor sugeriu que o organograma fosse 

aprovado e sua viabilidade analisada no final deste ano. O professor Adriano relatou 

preocupações quanto a duas questões apresentadas: a ausência de um processamento prévio das 

demandas da diretoria e a fragmentação demasiada dos setores. O professor mencionou que a 
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ideia de criar um novo organograma para o Coltec teve como principal fundamento a 

necessidade de modernizar e otimizar a estrutura vigente. Como encaminhamento, sugeriu que 

a proposta elaborada pelas administradoras fosse aprovada, condicionada a realização de um 

estudo aprofundado sobre a estrutura do colégio. Já a professora Lilian acredita ser necessário 

incluir uma assessoria pedagógica na estrutura do organograma, uma vez que a integração entre 

as áreas que trabalham com as questões pedagógicas é fundamental. A professora relata ainda 

achar importante que a nova proposta seja submetida a aprovação dos técnicos. Após as 

discussões, foram realizados os seguintes encaminhamentos: criação da assessoria 

administrativa, composta pelas administradoras Carla e Edna; elaboração de um estudo 

aprofundado sobre modelos de organograma com apresentação definida para a próxima reunião 

da CADEC; apreciação do trabalho reformulado pelos técnicos administrativos; Por fim, o 

diretor deu ciência aos membros da Câmara que a Secretaria Geral está oficialmente segregada 

da Seção de Pessoal do Coltec. CRIAÇÃO DO NTI E NAS. O diretor apresentou à Cadec o 

documento encaminhado pelo núcleo de TI que relata “em dezembro de 2013, a comissão de 

vagas estabelecida pela portaria No 052/2013 de 01/11/2013, apresentou o relatório de 

distribuição de oito vagas docentes, para os Núcleos de NTI (Núcleo de Tecnologia da 

Informação) e de NAS (Núcleo de Ambiente e Saúde), objetivando principalmente a criação 

dos cursos subsequentes de Desenvolvimento de Sistemas e de Biotecnologia. O NTI é 

composto pelos setores de Eletrônica, Instrumentação e Informática e o NAS pelos setores de 

Biologia, Análises Clínicas e Química. Como parte do acordo para a alocação de vagas, os 

setores diretamente envolvidos nos cursos subsequentes entenderam que seria produtivo a 

criação de uma estrutura diferente, que abarcasse a maioria dos docentes dos cursos de forma a 

facilitar a integração e gestão. Assim sendo, a aprovação dessas vagas foi feita não para um 

específico setor, mas sim para dois Núcleos: NTI e NAS. Os professores do NTI reuniram-se 

no dia 06/02/2018 e deliberaram que fosse cumprido o acordo de 2013, com a efetivação da 

criação do núcleo e a imediata extinção dos setores de Eletrônica, Instrumentação e Informática. 

O NTI se comprometeu em apresentar no prazo de 180 a partir da sua criação, um regimento 

interno de gestão, administração e detalhamento das atribuições e responsabilidades.” Foi 

solicitado a CADEC a deliberação sobre os seguintes tópicos: 1. Oficialização da extinção dos 

setores de Eletrônica, Instrumentação e Informática. 2. Efetivação da criação do NAS, em 

atenção as deliberações contidas no documento da comissão de vagas de 2013. 3. 

Estabelecimento de um cronograma de ações, com previsão para reestruturação de todos os 

setores do Coltec, no sentido de modernizar a estrutura acadêmica e otimizar uso de recursos. 

O professor Adriano defendeu a ideia da nucleação, relatando que esta forma de organização 

facilitará a colaboração entre os membros e otimizará a utilização do espaço físico disponível. 

Além de sugerir a modificação da nomenclatura atribuída ao NAS por NASPI “Núcleo de 

Ambiente e Saúde e Produção Industrial”, o professor Alfredo afirmou que o setor de Química 

se reunirá com os outros integrantes do NAS para apresentarem uma proposta de nucleação. O 

professor Alexandre sugeriu que antes da deliberação desses itens pela Cadec, as propostas 

estruturais dos núcleos fossem apresentadas. Além disso, pontuou ser importante a realização 

de um levantamento sobre como é atualmente o funcionamento dos setores com a presença do 

chefes e como seria a rotina com a extinção desse modelo. Após as discurssões, o diretor propôs 

os seguintes encaminhamentos: 1. Consolidar a criação do NTI e solicitar ao núcleo a definição 

de suas atribuições, responsabilidades e princípios gerais para apreciação da Cadec; 2. Solicitar 

aos setores que compõe o NAS que apresentem uma proposta com os mesmos requisitos 
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definidos para o NTI. A proposta foi aprovada por todos os membros, com exceção do professor 

Alexandre, que se absteve da votação. PROPOSTA DO COLTEC NA ESTRUTURA DA 

EBAP. O diretor apresentou a proposta do Coltec na estrutura da EBAP, com base na legislação 

vigente e na seguinte justificativa: oportunidade de tornar as estruturas mais eficientes, diretas 

e que atendam à lógica do sistema de ensino federal; fortalecer a carreira de EBTT com duas 

Unidades fortes (Coltec e EBAP – que englobaria o TU e CP); possibilidade de tornar mais 

dinâmica o atendimento às missões de cada tipo de Unidade. Após as discussões, foi deliberado 

que a proposta deverá ser encaminhada para os órgãos da administração central da UFMG e da 

EBAP. Como forma simbólica de união do grupo, foi sugerido que o documento seja entregue 

à Reitoria por todos os docentes do Coltec. APRECIAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO 

2018. Foram aprovados, por unanimidade, os planos de trabalho para 2018 de todos os docentes 

do Coltec: Adilson Assis Moreira, Adriano Borges da Cunha, Adson Eduardo Rezende, Alberto 

de Figueiredo Gontijo, Alex Fabiani de Brito Torres, Alexandre Benvindo de Souza, Alexandre 

Fagundes Faria, Alexandre Martins de Melo e Souza, Alfredo Luis Martins Lameirão Mateus, 

Ana Elisa Cruz Corrêa, André Saraiva de Lacerda Costa, Andréa Horta Machado, Anísio 

Rogério Braga, Antônio José Lopes Alves, Arnaldo de Moura Vaz da Silva, Bruno Mendes 

Roatt, Carlos Eduardo Porto Villani, Camila Dias Lopes, Cláudia Natália Ferreira, Daniel 

Menezes Souza, Eduardo Antônio Ferraz Coelho,  Eliano de Souza Martins Freitas, Eliene 

Lopes Faria, Eliezer Raimundo de Souza Costa, Fernanda Peçanha Carvalho, Francis Arthuso 

Paiva, Gilberto do Vale Rodrigues, Giovane Azevedo, Gisele Brandão Machado de Oliveira, 

Helder  de Figueiredo e Paula, Humberto Nobuyoshi Honda, Janaína Henriques de Oliveira, 

José Eduardo Borges Moreira, João Eduardo Montandon de Araújo Filho, João Paulino Vale 

Barbosa, Kátia Pedroso Silveira, Kelly Maria de Campos Fornero Abreu de Lima Melillo, 

Leandro Maia Silva, Lílian Borges Brasileiro, Lívia Alves Moreira, Lucas Vinícius Ribeiro 

Alves, Lúcia Maria Porto de Paula, Luciano de Almeida Pereira, Marcelo Chiaretto, Marcelo 

Salviano Barreto, Márcio Fantini Miranda, Maria Aparecida de Souza Gerken, Maria José 

Alves, Mariana Costa Duarte, Meiriane Cristina Faria Soares Lima, Natália Martins Carneiro, 

Nathan Augusto Zacarias Xavier, Nora Olinda Cabrera Zuniga, Paula Resende Adelino, Rita 

de Cássia Augusto, Rosilene Siray Bicalho, Sérgio Talim e Virgínia Fernandes Mota. 

HOMOLOGAÇÃO DOS CONCURSOS PARA PROFESSOR SUBSTITUTO DE 

LÍNGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL), QUÍMICA, INFORMÁTICA E 

PATOLOGIA CLÍNICA – “AD REFERENDUM”. Foi homologado, por 9 votos favoráveis 

e 1 abstenção da servidora Rejane, o resultado final dos concursos para professor substituto 

“AD REFERENDUM”: 1. Setor de Língua Estrangeira: Edital no 680, de 15 de dezembro de 

2017 e publicado no DOU dia 18 de dezembro de 2017. A seleção ocorreu no dia 31 de janeiro 

de 2018 e após análise de currículo e entrevista a banca examinadora classificou os seguintes 

candidatos: 1o Elizabeth Alejandra Rubinstein e 2o Paloma Chieirice Gomes. 2. Setor de 

Química: Edital no 680, de 15 de dezembro de 2017 e publicado no DOU dia 18 de dezembro 

de 2017, retificado pelo Edital nº: 700, de 27/12/2017, publicado no DOU em 28/12/2017. A 

seleção ocorreu nos dias 04 e 05 de janeiro de 2018 e após análise de currículo e entrevista a 

banca examinadora classificou os seguintes candidatos: 1o Ana Paula Guimarães de Sousa, 

2o Polyana Fabricia Fernandes Martins, 3o Antônio Lenito Soares Júnior, 4o Eder Lana e 

Silva, 5o Wellington Marcos da Silva, 6o Milene Adriane Luciano e 7o Maria José 

Marques. 3. Setor de Informática: Edital no 653, de 30 de novembro de 2017 e publicado no 

DOU dia 01 de dezembro de 2017. A seleção ocorreu no dia 19 de dezembro de 2017 e após 
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análise de currículo e entrevista a banca examinadora classificou os seguintes candidatos: 1o 

Liliane dos Reis Gade 2o Ted do Prado Amaral 3o Ana Paula da Costa Cardoso 4o Pablo 

Rangel Abreu Andrade 5o Fabricio Rodrigues Inácio 6o Renan Oliveira Reis 7o Rodrigo 

de Carvalho 8o Rubem Candido dos Santos 9o Rodrigo Rodrigues de Oliveira 10o Walter 

dos Santos. 4. Setor de Patologia Clínica: Edital no 652, de 29 de novembro de 2017 e publicado 

no DOU dia 30 de novembro de 2017, retificado pelo Edital no 655 de 01/12/2017, publicado 

no DOU em 04/12/2017. A seleção ocorreu no dia 20 de dezembro de 2017 e após análise de 

currículo e entrevista a banca examinadora classificou os seguintes candidatos: 1o Walter 

Batista Cicarini, 2o Kátia Michelle Freitas, 3o Isabela Neves de Almeida e 4o Daniel Silva 

Dias. RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DOCENTES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO 

2016/2017.  Foram aprovados, por unanimidade, os relatórios de atividades dos seguintes 

docentes em estágio probatório: Lucas Vinícius Ribeiro Alves, Lívia Alves Moreira Rodrigues 

e André Saraiva de Lacerda Costa. Os documentos foram encaminhados previamente por email 

para todos os membros da Cadec para que durante a reunião fossem proferidas as devidas 

considerações e votos sobre os relatórios. COMISSÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO 

DOCENTE. Foi aprovada, por todos os membros, a Portaria no04/2018 que designou os 

professores Humberto Nobuyoshi, Giovane Azevedo e Lúcia Maria Porto de Paula para 

constituir Comissão de Avaliação Parcial do Estágio Probatório do professor Lucas Vinícius 

Ribeiro Alves. APRECIAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS DURANTE O 

PERÍODO LETIVO.  Os professores Bruno Mendes Roatt e Daniel Menezes Souza 

encaminharam documentos à CADEC justificando a solicitação de férias durante o período 

letivo. O professor Bruno relatou que agendou previamente suas férias com base no calendário 

acadêmico da Universidade Federal de Ouro Preto, local no qual está prestes a assumir um 

cargo de professor. Entretanto, como a instituição está com o calendário irregular, devido ao 

pagamento de greve, o docente solicitou a remarcação das férias para o período de 24/02/2018 

a 12/03/2018. Já o professor Daniel solicitou a autorização do afastamento durante o período 

de 02/07/2018 a 16/07/2018 com a justificativa de que precisou cancelar suas férias no final do 

ano de 2017, devido aos trabalhos na COPEP/EBAP, e, portanto, possui 30 dias de férias 

acumulados. Além disso, como já está disponível no sistema a marcação de férias para 2018 e 

2019, é necessário programar o agendamento de férias para o período, de modo a evitar perdas. 

Os professores afirmaram que já foi acordado com os membros do setor a substituição das aulas 

e atividades durante sua ausência. Diante do exposto, todos os membros da Cadec foram 

favoráveis ao afastamento dos docentes. APRECIAÇÃO DE PROCESSO DE 

PROGRESSÃO DOCENTE. Foi aprovado, por unanimidade, o pedido de progressão 

horizontal do nível 1 para o nível 2, da Classe DI, da carreira de Magistério do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico, do professor Lucas Vinícius Ribeiro Alves. APRECIAÇÃO DO 

PROJETO XV ENDURO A PÉ COLTEC. Foi apreciado o projeto XV ENDURO A PÉ 

COLTEC, sob a coordenação das professoras Eliene Lopes Faria, Maria Aparecida de Souza 

Gerken e Natália Martins Carneiro. “O Enduro a pé Coltec – que está na sua décima quinta 

edição – é um evento esportivo escolar, produzido sob a coordenação do setor de Educação 

Física, que tem como objetivo incentivar os jovens estudantes à prática de atividade física em 

grupo em meio à natureza, bem como, abrir espaços de sociabilidades juvenis onde esses 

sujeitos possam explorar novas relações entre si e com a natureza. Trata-se de uma atividade 

que envolve toda a comunidade escolar, ou seja, podem participar: estudantes, professores e 

servidores.” O público estimado é de 200 a 300 pessoas e a data selecionada foi 04 de julho de 
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2018, das 07:30 às 13 horas. O projeto menciona que haverá um investimento com os seguintes 

itens: construção, manutenção e controle do site; mesa de frutas para os participantes ao final 

do evento e desenvolvimento de sistema de controle de dados. Durante a discussão do projeto, 

os membros da Cadec solicitaram que a comissão organizadora esclareça o item do projeto 

“Investimento” uma vez que não há como garantir recursos do Coltec para a mesa de frutas 

nem para a “construção, manutenção e controle do site e pelo desenvolvimento de controle de 

dados”. Quanto a data, os docentes indagaram se haveria possibilidade do evento ocorrer no 

sábado letivo do dia 23/06/2018. Caso haja a necessidade do evento ocorrer no dia 04/07/2018, 

solicitaram que seja enviada, pela comissão organizadora, uma justificativa para a próxima 

reunião da Cadec. APRECIAÇÃO DOS PROJETOS DO GRÊMIO: 1) Calourada: O 

Grêmio propôs o projeto da Calourada Coltec 2018, com o objetivo de integrar os calouros e 

demais alunos do colégio. O evento será composto por gincanas e brincadeiras a serem 

realizadas nos dias 22 e 23 de fevereiro no período da tarde. No parecer encaminhado pela 

CORE – comissão de eventos do Colégio, alguns itens foram destacados: “deve no momento 

do evento os envolvidos respeitarem e estarem de acordo com as Normas Disciplinares do 

Coltec para 2018; toda a sujeira ocasionada pelas atividades no evento deverá pelo Grêmio ser 

eliminada, evitando assim, acúmulo de trabalho para o pessoal terceirizado da limpeza, 

principalmente, as advindas dos jogos que serão realizados; a reserva de salas deverá ser 

solcitada com os setores relacionados; a presença da enfermeira nas dependências do colégio 

durante todo o evento.” Atendendo ao pedido do Grêmio, foi concedido aos alunos: 1) 

Liberação de todos os alunos das aulas no turno da tarde (22 e 23 de fevereiro) para participação 

no evento; 2) Caso haja alguma atividade avaliativa nos dias 22 e 23 de fevereiro pela manhã, 

elas deverão ser respostas para os alunos organizadores do evento. Os discentes foram 

orientados a realizar as reservas de sala e verificar com a SLOP a disponibilidade de transporte 

para entregar as doações da prova solidária. O professor Adriano questionou como foi o evento 

no ano passado e se houve alguma intercorrência. As alunas relataram que o único problema 

identificado foi em relação à desorganização das atividades, que já foram melhor planejadas 

para este ano. Foi solicitado à Secretária do Coltec que encaminhasse ao NUPED a informação 

sobre a liberação dos alunos nos períodos mencionados, de modo que todos os professores 

estejam cientes das atividades. 2) Senta e Toca: Caracteriza-se por um evento mensal (sempre 

às quintas-feiras) de apresentações de música e dança no Hall da Cantina no horário de 12h às 

13h15min, sob responsabilidade do Grêmio. Alguns objetivos principais do projeto são 

proprorcionar maior interação entre os alunos e estimular apresentações musicais e culturais. 

Os membros do CORE realizaram as seguintes considerações: “O evento deve ter a presença 

de pelo menos um docente envolvido com cada um dos eventos mensais; Os conteúdos das 

músicas não devem expressar preconceito, discriminação, difamação e injúria contra pessoas, 

gêneros, religiões, classes e povos para garantia de um ambiente de harmonia e descontração, 

esperado para o ambiente escolar; As danças e vestuário devem ser apropriados ao ambiente 

social; A altura do som deve ser compatível com o ambiente de almoço e respeito à saúde de 

toda a comunidade escolar e o horário de término deve ser rigorosamente seguido, sob pena de 

ser reavaliado o evento em caso de queixa formal.” 3) Festival de Sorvete: o objetivo principal 

da atividade é o de entreter os alunos a partir da realização de um festival de sorvete, no dia 15 

de março, no horário do almoço, incluindo apresentações artísticas e culturais. Algumas 

observações foram apontadas pelo CORE: “Os horários serão de 12:00 às 13:15 h, com início 

da organização às 11:10h; A limpeza será realizada pelo Grêmio estudantil; A altura do som 
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deverá ser adequada ao evento. 4) Semana da Mulher: caracteriza-se por ser uma semana de 

atividades (05 a 09 de março e o dia 12, sempre de 12h às 13h15) para apoio e reconhecimento 

da importância do Dia da Mulher. Consiste e palestras, confecção de cartazes, rodas de 

conversas, oficina de dança e filme. O evento terá a participação dos servidores do SAE, bem 

como a presença de convidadas externas (Daniela Cota Carvalho, Larissa Amorin Borges e 

Áurea Carolina). Após as considerações feitas pelos membros da Cadec, os projetos do Grêmio 

foram aprovador por unanimidade dos membros. AFASTAMENTO NO PAÍS. Foi aprovado, 

por unanimidade dos membros, o afastamento solicitado pelos docentes: Adriano Borges da 

Cunha para visita técnica, no período de 17/12/2017 a 20/12/2017, em Uberlândia – MG; 

Eliezer Raimundo de Souza, para Treinamento, no período de 21/02/2018 a 24/02/2018 em 

Lavras Novas – MG; Maria Aparecida de Souza Gerken, para Treinamento, no período de 

21/02/2018 a 24/02/2018 em Lavras Novas – MG. OUTROS ASSUNTOS: 1. Apreciação do 

requerimento do Prof. Alexandre Fagundes Faria para orientação na FAE/UFMG. O 

professor Alexandre Fagundes Faria encaminhou à Cadec um pedido de autorização para 

orientar estudantes do Curso de Especialização em Ensino de Ciências do CECIMIG 

(FAE/UFMG) na elaboração de trabalho final de curso (monografia). A solicitação foi aprovada 

por unanimidade dos membros. 2. Adesão de professor voluntário – Setor de Letras. O 

professor Francis Arthuso Paiva encaminhou à Cadec uma solicitação de adesão de profissional 

voluntário no Setor de Letras – Luisa Romeiro Silva. A professora Luisa foi ex-aluna de 

Química do Coltec (2011) e monitora PMET, é formada em Licenciatura em Letras pela UFMG 

e atualmente é aluna de bacharelado em linguística. No intuito de adquirir experiência em sala 

de aula e executar a coleta de dados para pesquisa sobre escrita colaborativa, a referida 

professora se dispôs a ser voluntária em uma turma de primeiro ano do Coltec no ano letivo de 

2018. O professor Francis será responsável por acompanhar o trabalho da profissional. Além 

do documento de solicitação, foi encaminhado o Plano de Trabalho da professora para o ano de 

2018. A solicitação foi aprovada por todos os membros da Cadec. 3. Informes Gerais. O diretor 

do colégio comunicou aos membros da Cadec sobre os ofícios circulares recebidos da SETEC-

MEC. O ofício número 21/2018 trata da divulgação do Edital que tornou pública a 

CONVOCATÓRIA CPLP – IDEIAS INOVADORAS EM EDUCAÇÃO E TRABALHO – 

Chamada Pública, na modalidade concurso intitulado “Educação Profissional e Tecnológica na 

Comunidade de Países de Língua Portuguesa”, com o objetivo de promover o vínculo entre os 

países falantes da língua portuguesa e estimular a criatividade, a geração de ideias e a inovação 

entre os estudantes e professores da Educação Profissional e Tecnológica. O ofício número 

19/2018 dispõe sobre a flexibilização da jornada de trabalho dos servidores da Administração 

Pública Federal direta, das autarquias e das fundações públicas federais. Por fim, o ofício 

número 16/2018 divulga as recomendações consignadas pelo TCU em relação a avaliação do 

controle e o efetivo cumprimento da jornada de trabalho por professores e profissionais de saúde 

de instituições vinculadas ao MEC. 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, dezesseis de fevereiro de dois mil e 

dezoito. 
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