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ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

CÂMARA DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA VINTE 

E TRÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO. Às 14 horas do dia vinte e três de 

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

Câmara Deliberativa do Colégio Técnico da UFMG sob a presidência do Senhora vice-

diretora Profa. Katia Pedroso Silveira e dos seguintes representantes dos Núcleos:  

REPRESENTANTES DO NÚCLEO BÁSICO: Professores Andréa Horta Machado, 

Alexandre Fagundes Faria e Eliezer Raimundo de Souza Costa. REPRESENTANTES DO 

NÚCLEO PROFISSIONAL: Professores Adriano Borges da Cunha e Daniel de Menezes 

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

Mateus. REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS: 

Carolina Cândida da Cunha. REPRESENTANTES DOS DISCENTES: Letícia Nogueira 

Soares. PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE A ALOCAÇÃO DA VAGA DE LÍNGUA 

PORTUGUESA. A professora Katia Pedroso Silveira relatou que segundo informações 

fornecidas pela CPPD e pela Procuradoria Federal, há um impedimento em abrir novo edital 

para o setor de Letras, pois o concurso anterior ainda está sob análise judicial, sem previsão 

para conclusão do processo. Conforme mencionado em outras reuniões da Cadec, uma das 

vagas EBTTs havia sido destinada à Língua Portuguesa, porém, devido ao risco de perda do 

código de vaga e da necessidade imediata de preenchimento dos cargos, optou-se por realocar 

a referida vaga nesta reunião da Cadec. Apesar desse fato, foi esclarecido que a tranferência 

da vaga não garante uma reserva de vaga futura para a Língua Portuguesa, visto que quando 

surgirem novas vagas, haverá a análises de todos os critérios para alocação. A vice-diretora 

relata que o setor está ciente da situação e atualmente conta com o auxílio de um professor 

substituto para equilibrar os encargos didáticos. Por comum acordo entre os membros da 

Câmara, definiu-se que a vaga destinada anteriormente para a Língua Portuguesa seria 

alocada para o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI).  Foi solicitado ao núcleo que 

elaborasse o edital e o programa em caráter de urgência, para que seja aprovado na próxima 

reunião extraordinária da Cadec. O professor Daniel de Menezes Souza sugeriu a criação de 

uma Comissão Interna para definir critérios objetivos de alocação das vagas EBTTs. O 

professor Adriano Borges da Cunha reforçou essa ideia frisando que deve haver um esforço 

institucional para criar critérios internos de acesso ao banco de vagas alinhados aos critérios 

externos de modo transparente, justo e coerente. Por fim, o docente relata que os dados 

recentes da RAP divulgados pela Plataforma Nilo Peçanha estão incorretos e que este fato 

pode trazer prejuízos para o colégio em relação ao número de vagas EBTTs e ao recurso 

orçamentário. APROVAÇÃO DOS PROGRAMAS E EDITAIS: Matemática e Biologia.  

A direção recebeu um email sobre o modo como estava sendo conduzido a elaboração dos 

editais EBTT. A professora Katia Pedroso Silveira explicou que embora esta reunião, para 

aprovar os editais e programas, tenha sido inicialmente agendada para a próxima semana, 

devido a urgência da situação, foi necessário adiantar o processo. A docente relata que o 

Centro Pedagógico já finalizou os editais e que a CPPD está pressionando o Coltec para 

agilizar o processo de aprovação dos documentos. O professor Daniel de Menezes Souza 

relata preocupações quanto a esse fato pois não houve tempo hábil para os setores que 

compõe o Núcleo de Ambiente e Saúde (NAS) discutirem o perfil do candidato, o barema e as 

áreas de conhecimento. O docente relatou que foi apresentado somente o tópico da prova 

escrita para o setor de Patologia. Por fim, o professor solicitou uma reunião formal entre os 
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representantes de cada setor do núcleo para que as decisões sejam tomadas de modo conjunto. 

Como já havia sido definido em reuniões anteriores, duas vagas EBTTs seriam alocadas para 

o NAS, em um único edital, sendo uma destinada especificamente para a Biologia e outra para 

ser compartilhada entre os setores do núcleo. Como existe um edital vigente que engloba a 

área da Biologia, determinou-se que o perfil estabelecido para o novo edital deveria ser 

diferente daquele contido no concurso vigente. A servidora Carolina Cândida da Cunha 

sugeriu que fossem relacionadas as disciplinas que serão compartilhadas entre os setores que 

compõe o NAS, de modo a facilitar o delineamento do perfil da segunda vaga. Ao examinar 

os editais do setor de Matemática e do NAS, a professora Andréa Horta Machado, orientou 

que nos formulários deve ser selecionada a opção que permite a inscrição do candidato via 

Correios. Os docentes questionaram sobre eventuais perdas de materiais enviados pelo meio 

postal e a professora relatou que conforme a legislação vigente, que dispõe sobre a realização 

de Concursos Públicos para a Carreira EBTT, a UFMG não se responsabiliza por eventuais 

atrasos ou extravios da documentação. Durante a reunião foi questionado ainda a 

possibilidade do Coltec receber incrições online. O professor Adriano enfatizou a 

inviabilidade de tal modalidade, devido a ausência de uma estrutura sólida da Universidade 

que dê suporte para esse formato de inscrição. Como encaminhamento, foi definido que 

haverá um reunião entre os representantes dos setores para padronizar os editais e programas 

dos concursos e adequá-los a legislação vigente da UFMG. Após o encontro, haverá uma 

reunião extraordinária virtual da Cadec para aprovar os editais e programas dos concursos. Ao 

final do encontro, o professor Alexandre Fagundes Faria parabenizou a direção sobre o modo 

como foi conduzida a reunião entre os chefes de setor para definir a alocação as vagas. Em 

contrapartida o professor Adriano ponderou que alguns critérios devem ser revistos para 

futuras alocações e sugeriu seja realizada uma assembleia para tratar sobre o tema. 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 

três de março de dois mil e dezoito. 
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