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ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

CÂMARA DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA VINTE 

E SETE DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO – AMBIENTE VIRTUAL. Com 

início às nove horas e término às dezesseis horas do dia vinte e sete de março do ano de dois 

mil e dezoito, iniciou-se a trigésima terceira reunião extraordinária da Câmara Deliberativa do 

Colégio Técnico da UFMG, sob a presidência da Senhora Vice-Diretora Katia Pedroso 

Silveira e dos seguintes representantes dos Núcleos: REPRESENTANTES DO NÚCLEO 

BÁSICO: Professores Eliezer Raimundo de Souza Costa, Alexandre Fagundes Faria e 

Andréa Horta Machado. REPRESENTANTES DO NÚCLEO PROFISSIONAL: 

Professores Adriano Borges da Cunha, Daniel Menezes Souza e Lilian Borges Brasileiro. 

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

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS: Enio 

Cardoso Damasceno e Carolina Cândida da Cunha. PAUTA: APROVAÇÃO DOS 

EDITAIS E PROGRAMAS DAS 4 VAGAS PARA PROFESSOR EFETIVO EBTT. 

Conforme combinado na última reunião da Cadec, os editais e programas dos concursos para 

professor efetivo dos núcleos – Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) e Núcleo de 

Ambiente e Saúde (NAS) - e do setor de Matemática foram encaminhados para deliberação da 

Cadec. Ressalta-se que no dia vinte e seis de março de 2018 houve uma reunião convocada 

pela direção, mediada pela profa. Andréa Horta Machado, com os representantes dos setores e 

as servidoras Carolina Cândida da Cunha e Isadora Froes Torrent,  para padronizar os editais 

e formatá-los conforme a legislação vigente da UFMG para concursos EBTT. Durante a 

votação virtual, algumas alterações foram solicitadas pelos membros da Câmara: 1) Prof. 

Alfredo Luis Martins Lameirão Mateus – Edital do NAS: Preencher a “área de 

conhecimento”; No item 3.1 há duplicidade de informações.  Atribuir maior pontuação para 

coordenador de projeto de pesquisa do que para participante de projeto de pesquisa. 2) Profa. 

Andréa Horta Machado – Edital do NAS e Matemática: “No item 2.3 discutiu-se que deveria 

constar docência no ensino técnico, graduação e pós-graduação. O nível registrado no 

formulário é inferior ao nível proposto da vaga e não foi aprovado ontem na reunião, inclusive 

para o setor de Matemática; Edital do NAS: No item 2.6 o que está descrito não foi aprovado 

na reunião, somente na área de conhecimento do curso (Ciências Biológicas). Vale mencionar 

que a formação em educação já está sendo valorizada considerando títulos na área de 

educação; Incluir a seguinte descrição abaixo da parte de orientações: Coorientações serão 

pontuadas com a metade dos pontos correspondentes a orientações; O item "Participação em 

Projetos de Pesquisa ou Extensão (Coordenador e pesquisador) minimo 1 ano" está duplicado. 

O segundo item deve ser preenchido da seguinte forma: Participação em Bancas de 

Especialização, Mestrado e Doutorado (qualificação e defesa) - por participação 0,5 máximo 

5,0.” Prof. Daniel Menezes Souza – Edital do NAS: incluir a seguinte observação nos tópicos 

2.1 e 2.2: "por ano até no máximo 5 ocorrências”. Carolina Cândida da Cunha – Edital do 

NAS: Selecionar no formulário a opção de prova didática. Profa Lilian Borges Brasileiro – 

Edital dos NAS: retirar o item 2.3; incluir no item 3.1  "Participação em Bancas de 

Especialização, Mestrado e Doutorado (qualificação e defesa) - por participação"; Edital de 

Matemática: retirar os itens 2.2 e 2.3. DELIBERAÇÃO. Foram aprovados, por 7 votos 

favoráveis e 2 abstenções – do prof. Alexandre Fagundes Faria e do servidor Enio Cardoso 

Damasceno – os editais e programas das 4 vagas para professor efetivo EBTT, desde que 

sejam realizadas as alterações solicitadas pelos membros da Cadec durante a votação virtual. 
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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 sete de março de dois mil e dezoito. 

 

 

 

mailto:diretoria@coltec.ufmg.br

