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ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

CÂMARA DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA 

DEZENOVE DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO. Às 14 horas do dia dezenove de 

março do ano de dois mil e dezoito, iniciou-se a trigésima primeira reunião extraordinária da 

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

Márcio Fantini Miranda com a presença da vice-diretora Profa. Katia Pedroso Silveira e dos 

seguintes representantes dos Núcleos:  REPRESENTANTES DO NÚCLEO BÁSICO: 

Professores Gisele Brandão Machado de Oliveira, Alexandre Fagundes Faria. 

REPRESENTANTES DO NÚCLEO PROFISSIONAL: Professores Adriano Borges da 

Cunha, Daniel Menezes Souza e Bruno Mendes Roatt. COORDENADOR DO 

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

SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS: Laura Gonçalves e Carolina Cândida 

da Cunha. PAUTA: Alocação das vagas EBTT. Ao iniciar a reunião, o professor Alfredo 

Luis Martins Lameirão Mateus solicitou aos membros da Cadec que fosse incluído na reunião 

a deliberação de seu projeto de pós-doutorado “STEM, the Maker movement and Chemistry 

teaching”. Os integrantes da Câmara aceitaram a solicitação. O parecerista do projeto, 

professor Gilberto do Vale Rodrigues, mostrou-se favorável a aprovação: “O projeto prevê a 

produção de atividades didáticas para uso no ensino de Química e abordará uma perspectiva 

pouco explorada no ensino de Química no Brasil, ao incorporar a abordagem STEM. A 

escolha de local para o desenvolvimento do trabalho é adequada, pois o Centro de ensino e 

Aprendizagem em Ciências (CSTL – NAU) da Northern Arizona University desenvolve 

pesquisas na área da Educação STEM e tem um impacto significativo nas escolas e na 

formação de professores. O projeto apresenta tema de interesse de pesquisa, além de 

aplicabilidade didática futura. O professor proponente está amplamente habilitado para 

desenvolver o projeto proposto com sucesso.” Após a leitura do parecer pelo diretor, a 

professora Gisele Brandão Machado de Oliveira indagou se o projeto configura-se como um 

projeto de pesquisa e recomendou a apreciação do NAPQ. O professor Alfredo Luis Martins 

Lameirão Mateus, coordenador do NAPQ, relatou que o procedimento padrão nesses casos é 

que após o envio do documento ao NAPQ, ele seja encaminhado para um professor da área 

para a elaboração de um parecer. Nesse caso, o parecerista é um professor do setor de 

Química. Além disso, foi questionado se a carta de aceite da Universidade já foi enviada. O 

professor Alfredo Luis Martins Lameirão Mateus relatou que houve um aceite via email, 

porém, ele ainda está aguardando o envio da carta oficial. Após as discussões, por 7 votos 

favoráveis e 1 abstenção – do professor Alfredo Luis Martins Lameirão Mateus – o projeto e 

o parecer foram aprovados pelos membros da Cadec. A professora Katia Pedroso Silveira 

relatou os acontecimentos da reunião entre os chefes dos setor realizada no dia 16/03. O 

Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) pleiteou a vaga alegando elevados encargos 

didáticos e a necessidade de substituição da aposentadoria do professor Marcelo Salviano 

Barreto. Já o Núcleo de Ambiente e Saúde (NAS) argumentou elevados encargos didáticos 

para o setor de Patologia, algumas previsões de aposentadorias e considerável número de 

docentes pertecentes a carreira de magistério superior. Após as discussões, a indicação da 

reunião foi que a vaga fosse alocada para o NAS. O professor Adriano Borges da Cunha 

relatou que a comissão instituída pela EBAP em 2015, para estabelecer critérios de acesso ao 

banco de vagas EBTT, propôs que os parâmetros fossem padronizados para todos os centros – 

Centro Pedagogico (CP), Coltec e Teatro Universitário (TU), com base na legislação vigente 
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(Portaria no 17 SETEC/MEC). Apesar disso, as unidades especiais não entraram em um 

consenso em relação aos critérios para a distribuição das vagas e a alocação foi realizada de 

forma política. Foi relatado que o CP defende com veemência que o principal critério de 

alocação das vagas deve basear-se nos encargos didáticos e que o próprio centro articulou 

situações para elevar os encargos sem aumentar o número de alunos, a partir da distribuição 

de carga horária para grupos de trabalho diferenciado, atividades de vida diária e orientação 

de estudos. O professor mencionou que o Coltec apresenta uma relação aluno professor 

(RAP) de 23.5, sem considerar os docentes da carreira de magistério superior. Esse valor 

assegura ao colégio um número aproximado de 52 professores EBTTs, o que não condiz com 

a realidade atual. O docente reuniu-se com a diretora do Departamento de Desenvolvimento 

de Recursos Humanos, Carmem Maia, e questionou se as aposentadorias das vagas de 

professores da carreira de magistério superior seriam repostas para o Coltec, caso houvesse 

demanda de encargos. Houve uma negativa por parte da diretoria e foi relatado que a única 

situação viável seria solicitar ao MEC a substituição dos códigos de vaga da carreira de 

magistério superior por EBTT. O docente mencionou a necessidade de realizar alguns 

esclarecimentos: 1- A distribuição das aulas em subturmas estão previstas no cálculo da RAP, 

o que equaliza o trabalho dos professores; 2- A unificação de subturmas do NTI durante as 

primeiras semanas de aula deve-se ao fato de que no inicio do ano não há conteúdo suficiente 

para ministrar aulas práticas. Entretanto, o professor solicita a deliberação da Cadec sobre 

esse fato, pois caso seja uma decisão do grupo, ele poderá repetir as aulas teóricas ao invés de 

unificá-las; 3- Para aumentar a RAP e o número de professores EBTTs na escola é necessário 

gerar matrículas. Nesse sentido, o NTI propôs o curso integrado de Redes, o que asseguraria 

um número equivalente a 60 professores EBTTs. Com a aposentadoria do professor Eduardo 

Fernandes Barbosa, a criação do curso tornou-se inviável. No que tange aos critérios adotados 

pelo Coltec para a distribuição interna de vagas, o docente solicitou que um dos quesitos de 

acesso ao banco fosse a RAP ou o atendimento a legislação vigente. Segundo seu 

entendimento, os critérios adotados para alocação das vagas EBTTs do Coltec foram: 

Matemática, Química e Biologia – Encargos didaticos acima de 10 horas/aulas semanais, 

sendo estes dois últimos considerados no contexto do núcleo; Língua Portuguesa – Encargos 

didáticos e realocação de encargos de tópicos de sociologia e filosofia, sem geração de 

matrícula, para garantir que ao ser alocada a vaga as horas de aula semanais estivessem acima 

de 10. A professora Katia Pedroso Silveira relatou que a realocação de encargos foi uma 

sugestão e o professor Alexandre Fagundes Faria complementou dizendo que embora essa 

questão tenha sido levantada na reunião, ela não foi votada pelos chefes dos setor. O professor 

Adriano Borges da Cunha afirmou que se não houver essa realocação de encargos, a Língua 

Portuguesa ficará com menos de 10 horas/aula semanais. Nesse sentido, com o número 

inferior ao da legislação, ele relata preocupações sobre como esse fato será visto em 

ambientes externo. Durante a discussão, o docente levanta o seguinte questionamento: “Por 

que as vagas foram alocadas em função dos encargos didáticos e no caso da Língua 

Portuguesa houve um rearranjo entre os setores para que a vaga fosse viabilizada para o 

Português? Por que o NTI não pode ser contemplado, com base nos critérios dos encargos 

didáticos?” Por fim o professor solicita os seguintes encaminhamentos: que o NAS seja 

consolidado e que as decisões das alocações sejam baseadas em critérios claros e justo, 

estabelecidos com base na legislação vigente ou então solicitará que a direção faça uma 

consulta à CPPD em relação aos critérios. A professora Gisele Brandão Machado de Oliveira 
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sugeriu ao professor Adriano Borges da Cunha que diante dos relatos de incômodo entre a 

relação com colegas do Coltec o referido docente procure essas pessoas e esclareça a situação. 

A docente ponderou que não devem ser realizadas generalizações em relação a essa questão 

pois não são todas as pessoas que compartilham a mesma opinião. O essencial é que todos, 

juntos, lutem pelo melhor para o colégio e enfrentem os desafios que surgirem. Foi relatado 

que houve uma reunião entre o setor de Biologia e que todos os docentes estão em processo 

de aposentadoria a partir de abril de 2019. Se todos aposentarem, não haverá professores para 

lecionar as disciplinas básicas e a grade curricular proposta pela escola ficará comprometida. 

A professora ressalta que ao longo dos anos todos os setores da escola já passaram por 

processos de perda de vaga e tiveram que reestruturar suas atividades. Conforme seu 

entendimento, o NAS ainda não existe como uma estrutura formalizada pois o núcleo é um 

segmento que se organiza de modo conjunto e o Coltec possui apenas setores incluídos em 

um núcleo idealizado. O setor achou importante a postura da direção no sentido de convocar 

os chefes de setor e oportunizar que a decisão de alocação das vagas fosse tomada de forma 

coletiva. A partir da reunião, ocorreu uma votação e um encaminhamento foi sugerido. Todos 

os setores tiveram a oportunidade de defender e ponderar as questões pendentes e decidiu-se 

que a última vaga seria alocada para a Biologia, com um profissional apto a transitar entre as 

áreas que compõe NAS. A docente considera que a reunião foi um movimento legítimo e 

democrático de consulta aos pares e que a decisão dos colegas deveria ser referendada pela 

Cadec. O professor Daniel Menezes Souza esclareceu que em relação ao PPC da 

Biotecnologia foi necessário realizar alterações no documento de modo a oportunizar a 

criação de aulas práticas em algumas disciplinas. Assim, algumas subturmas foram instituídas 

por questão de biossegurança durante as práticas. Além desse fator, outras alterações fizeram-

se necessárias no documento. O docente retifica a fala da professora Gisele Brandão Machado 

de Oliveira, relatando que a última vaga EBTT foi aprovada no contexto do NAS, em um 

perfil que pudesse atender a área técnica da Biologia e a demanda de encargos do núcleo. O 

professor relata que apesar da criação do NTI em uma reunião da Cadec anterior, os núcleos 

ainda não foram consolidados institucionamente. Apesar disso, a relação de compartilhamento 

de profissionais já existe entre o NAS, com a vaga da docente Camila Dias Lopes, e o setor de 

Patologia reconhece a importância de haver um perfil de vaga aberta pra transitar entre as 

áreas. O docente reforça que os colegas devem passar a considerar as vagas no contexto dos 

núcleos e não apenas do setor. O professor Alexandre Fagundes Faria concorda com o 

professor Adriano Borges da Cunha em relação a preocupação existente com a reposição das 

aposentadorias de magistério superior, mas entende que cada vez haverá um novo problema 

para ser resolvido no colégio. O docente acredita que a decisão correta seja atribuir a vaga 

existente ao NAS, visto que haverá aposentadorias certas no próximo ano. O professor relata 

uma certa desconfiança com a nucleação, pois ainda não foi definida a forma de atuação dos 

setores dentro desse contexto e não existe nenhum documento oficial de instituição. A ideia 

do núcleo teve origem com a necessidade de alocação de vagas, entretanto, o que deveria ter 

ocorrido, conforme opinião do docente, seria o caminho inverso: primeiro o núcleo é criado e 

consolidado para depois definir a distribuição das vagas. O professor relata que na reunião 

realizada entre os chefes de setor e a direção acordou-se que deve haver um equilíbrio entre as 

formações básicas dos novos integrantes do núcleo, de modo a atender às diversas áreas que o 

compõe. Em relação ao acesso ao banco de vagas, o docente relata que cada momento em que 

for decidido uma nova alocação, os critérios deverão ser novamente avaliados. Como 
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encaminhamento o professor propõe que não seja votada a consolidação do núcleo hoje, mas 

sim que os setores apresentem os documentos de instituição do NAS e do NTI na próxima 

reunião Cadec. Além disso, o docente mencionou ser favorável a referendar a decisão tomada 

pelos chefes de setor na última reunião e sugeriu que seja criada uma Comissão permanente 

para acompanhar, junto a seção de pessoal do Coltec, as previsões de aposentadoria e 

atualizar os parâmetros utilizados para estabelecer os critérios de alocação das vagas EBTTs. 

O professor Márcio Fantini Miranda acredita que o NAS deva ser consolidado e o NTI 

constituído. Em relação às vagas de magistério superior, a direção entrará em contato com a 

reitoria novamente para apresentar a situação do colégio e questionar o fato de que o Coltec é 

a única instituição federal de ensino que não pode receber vagas de magistério superior. O 

diretor relata que o processo para definir a alocação das vagas é desgastante para todos os 

envolvidos e que as pessoas devem deixar de lado os sentimentos pessoais e focar em critérios 

objetivos para acessar ao banco de vagas. O diretor sugere que sejam definidas diretrizes 

claras para definir esses critérios no Coltec. Em relação ao referendo da decisão dos chefes de 

setor, o professor relata que não existe impedimento em alterar a decisão da reunião do grupo, 

desde que haja uma justificativa plausível para tal ação. Após as discussões, foi colocado em 

votação: “a”- As vagas do NAS serão destinadas ao perfil da Biologia e o núcleo definirá os 

critérios de seleção, programas e as atribuições da segunda vaga. A primeira vaga será para 

Biologia (Licenciatura); “b”- Uma vaga do NAS será destinada ao perfil da Biologia 

(Licenciatura) e a outra será destinada ao perfil do núcleo. Por 5 votos favoráveis, a opção “a” 

foi selecionada pelos membros da Cadec. Diante da votação, acordou-se que o setor de 

Biologia deverá apresentar um novo edital que contemple o perfil das duas vagas. Em relação 

ao setor de Química, definiu-se que será convocado o segundo classificado no concurso 

vigente de professor efetivo. Quanto à Língua Portuguesa, as opções apresentadas pelo 

professor Francis Arthuso Paiva via email “1- Reservar a vaga alocada para Letras na última 

Cadec do dia 09/03 para que, quando o concurso for desimpedido judicialmente, possamos 

contratar os dois primeiros colocados. 2- Tentar remoção de professor de outra unidade” não 

podem ser atendidas pois a demanda de preenchimento dos códigos de vaga é urgente e o 

concurso de Letras ainda está vigente. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 

reunião, as 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, dezenove de março de 

dois mil e dezoito. 
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