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ATA DA QUADRAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA NOVE DE MARÇO 
DE DOIS MIL E DEZOITO. Às 14 horas do dia nove de março do ano de dois mil e 
dezoito, iniciou-se a quadragésima nona 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 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 
Daniel Menezes Souza, João Eduardo Montandon de Araújo Filho e Lilian Borges 
Brasileiro. REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICOS-
ADMINISTRATIVOS: Carolina Cândida da Cunha. COORDENADOR DO 
NAPq/Cenex: Professor Alfredo Luis Martins Lameirão Mateus. COORDENADOR DA 
GESTÃO PEDAGÓGICA: Professor Antônio José Lopes. REPRESENTANTES DOS 
DISCENTES: Lívia Silva Nassif e Débora Luisa Garibaldi Bahia. Foi solicitado que a 
discente Júlia Kelly Campos participasse da reunião como ouvinte. O pedido foi 
aprovado pelos membros da Câmara e a reunião começou com a APROVAÇÃO DE 
ATAS. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da 48ª Reunião Ordinária realizada no 
dia 16 de fevereiro de 2018. COMISSÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO DOCENTE. 
Foi aprovada, por todos os membros, a Portaria no 09/2018 que designou os 
professores Francis Arthuso Paiva, Luciano de Almeida Pereira e Patrícia Nascimento 
Pena para constituirem a Comissão de Avaliação Final do Estágio Probatório da 
professora Lívia Alves Moreira. APRECIAÇÃO DE PROCESSO DE PROGRESSÃO 
DOCENTE. Foi aprovado, por unanimidade, o pedido de progressão horizontal do 
nível 2 para o nível 3, da Classe DIV, da carreira de Magistério do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico, do professor Adson Eduardo Resende. DESENVOLVIMENTO 
DE PROJETO DE PESQUISA. O professor Antônio José Lopes encaminhou à Cadec 
um documento solicitando aprovação da contrapartida institucional para o 
desenvolvimento de projeto de pesquisa a ser apresentado em edital de Demanda 
Universal da FAPEMIG. No documento o professor relata que a existência da referida 
contrapartida, embora não necessariamente resulte em desembolso de recursos da 
unidade e não seja um item obrigatório, constitui um elemento que conta 
favoravelmente na apreciação do projeto. No caso particular do projeto de pesquisa 
“Para uma História Crítico-Filosófica da Bioética”, a contrapartida da instituição se 
consubstanciaria no uso gratuito de espaços em dias e horários em que não haja aulas 
e nem causem prejuízo ao desenvolvimento das atividades do Coltec. O valor, para 
efeitos de mero registro no sistema, seria de R$ 1000,00 (mil reais). Após a 
explanação do professor sobre o assunto, os membros da Cadec deliberaram 
favoravelmente ao desenvolvimento do projeto de pesquisa. HOMOLOGAÇÃO DE 
PARTICIPAÇÃO DE PROJETO DE EXTENSÃO – “AD REFERENDUM”. Foi 
homologada, com aprovação de todos os membros da Cadec, a autorização 
concedida ao docente Lucas Vinícius Ribeiro Alves para participar do Projeto 
“Programa de Gestão do Transporte Escolar Rural do Estado do Espírito Santo”, tendo 
em vista o aditivo de prazo que ampliou para 30/06/2018 o período para conclusão do 
projeto. PROJETO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO E PRODUÇÃO EM 
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AQUACULTURA. “A proposta do projeto de prestação de serviços, encaminhada 
professor Alexandre Benvindo de Souza é fruto da parceria entre o professor 
proponente e a empresa Piscicultura Igarapé e objetiva prestar assessoria técnica a 
Piscicultura Igarapé. O referido projeto deverá ter inicio em fevereiro de 2018 com 
término previsto para janeiro de 2019, com a dedicação média do professor que não 
excederá 8 horas semanais e incluirá atividade externas ao Campus da UFMG, na 
sede da empresa, e em propriedades rurais. Ressalta-se que os custos de 
deslocamentos até essas localidades serão de responsabilidade da Piscicultura 
Igarapé, sendo que o valor global dessa Assessoria será de R$ 7.500,00 (Sete mil e 
quinhentos reias) divididos em cinco parcelas de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos 
reais) bimestrais a partir de abril de 2018. As taxas referentes à UFMG, Coltec, 
Cenex/Coltec e FUNDEP, conforme resoluções pertinentes ao tipo de prestação de 
serviços serão recolhidas via GRU, conforme apresentado no referido projeto. O 
projeto prevê, ainda, o uso de equipamentos portáteis de análises de água do Coltec.” 
O parecer do projeto foi elaborado pelos professores do CENEX Eliano de Souza 
Martins Freitas e Adson Eduardo Resende, que se mostraram favoráveis à proposta 
apresentada. Após a leitura do documento, os membros da Cadec aprovaram, por 
unanimidade, o desenvolvimento do projeto. PROJETO DE PARCERIA 
LABORATÓRIO ABERTO SENAI. O professor Alfredo Luis Martins Lameirão Mateus 
apresentou o projeto de parceria Laboratório Aberto SENAI cujo “objetivo é 
disponibilizar aos professores e bolsistas do COLTEC acesso a um Espaço Maker, 
onde eles possam desenvolver seus projetos e participar de oficinas maker. Pretende-
se com esta iniciativa buscar compreender melhor as reais necessidades e demandas 
do Coltec por espaços e serviços dessa natureza e assim incorporar novos elementos 
às práticas educativas dos envolvidos.” O professor relatou que além do SENAI ser 
um instituto de referência na área, a parceria será importante para apoiar as pesquisas 
já existentes no colégio. Por fim, mencionou que o SENAI irá fornecer todos os 
materiais necessários para as atividades na oficina e em contrapartida o Coltec deverá 
realizar um repasse financeiro para o Laboratório Aberto de aproximadamente R$ 
15.000 (quinze mil reais), para cobrir o uso do espaço por alunos e professores. Após 
as explicações sobre o documento, os membros da Cadec aprovaram o projeto. 
AFASTAMENTO DO PAÍS. Foi aprovado, por unanimidade dos membros, o 
afastamento solicitado pelo professor Antônio José Lopes para Congresso, no período 
de 03/05/2018 a 05/05/2018, em Lisboa – Portugal. APRECIAÇÃO DO PROJETO DO 
GRÊMIO: “DIA D”. Os discentes relataram que não foi realizado um parecer do 
projeto devido ao pedido de desligamento da Comissão de Eventos do Coltec – 
CORE. Além deste fato, o diretor mencionou que a Comissão não aceitou elaborar o 
parecer pois o documento apresentado não se caracteriza como uma atividade 
pedagógica, sendo apenas uma atividade dos alunos do último ano. “O ‘Dia D’ é uma 
atividade na qual os alunos do terceiro ano se fantasiam, de acordo com temas 
previamente escolhidos, e realizam fotografias no intervalo da manhã, com o objetivo 
de interação entre os alunos.” Após a apresentação do projeto pelos discentes, os 
professores relataram preocupações em relação ao cumprimento do horário proposto 
para as atividades. Além disso, houve críticas relacionadas às vestimentas dos alunos 
e aos temas propostos, como o “Baile de Favela, Cospobre e Se nada der certo”. Os 
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discentes relataram que devido a problemas registrados em outros colégios, em 
relação ao tema “Se nada der certo”, optou-se por alterar a atividade para “Se tudo 
der certo”. O diretor frisou que como o Coltec é uma escola pública, a empresa 
mencionada no referido projeto – Real Eventos – não pode ser vinculada ao colégio, 
apenas a atividade da formatura. A professora Lilian Borges Brasileiro mostrou-se 
preocupada quanto a aprovação do projeto devido aos recentes acontecimentos do 
Coltec, em que cartazes de cunho ofensivo foram expostos pelos alunos na semana 
da mulher. A docente mencionou que apesar de durante as reuniões da Cadec serem 
estabelecidos acordos com os alunos, eles não estão sendo cumpridos. A vice-
diretora concorda, relatando que muitas atividades realizadas na comemoração da 
mulher foram construtivas e que o Grêmio, como órgão de representação dos alunos 
do colégio, não deve permitir que a minoria responsável pela confecção dos cartazes 
se posicione acima da vontade do grupo. A professora Andréa Horta Machado indaga 
se os responsáveis pelos cartazes já foram identificados e se haverá punição. O 
diretor relata que a situação é delicada pois no parecer emitido pelo CORE, em relação 
ao evento, constava uma recomendação de cautela quanto ao conteúdo que seria 
exposto nos cartazes. Após ciência do ocorrido, a direção conversou com o Grêmio e 
solicitou a retirada de todos os cartazes, porém, o pedido não foi atendido em sua 
totalidade. A discente Júlia relatou que os cartazes foram elaborados por um grupo 
independente, apoiado pelo Grêmio, e que houve a orientação de remoção dos 
cartazes de cunho ofensivo. A aluna sugeriu que fosse realizada uma reunião entre 
os membros do Grêmio para discutir a questão dos cartazes e a possibilidade dos 
grupos menores estarem dominando a escola. O professor Eliezer Raimundo de 
Sousa Costa mencionou que é notório que os cartazes desagradaram muitas pessoas 
no colégio, inclusive ele próprio. Apesar disso, o docente acredita ser importante 
aproveitar a oportunidade para orientar os alunos ao invés de puní-los, visto que a 
escola é um espaço democrático que deve ser destinado a formação, sempre pautada 
no respeito. O docente voluntariou-se para conduzir reuniões com os discentes, 
professores e técnicos do Coltec, de modo a promover reflexões sobre o ocorrido e 
melhorar a convivência entre os segmentos. Como encaminhamento a professora 
Andréa Horta Machado sugeriu que ocorresse uma retratação pública do alunos, 
diante do fato ocorrido na semana da mulher. Os professores Eliezer Raimundo de 
Sousa Costa e Alexandre Fagundes Faria foram desfavoráveis à proposta, pois 
acreditam ser mais pedagógico se a retratação for de iniciativa do próprio aluno e não 
por uma imposição do colégio. Após as discussões sobre os possíveis 
encaminhamentos, deliberou-se que o projeto do dia D será analisado 
simultaneamente à ocorrência das reuniões conduzidas pelo professor Eliezer e pelo 
Setor de Atenção Escolar. Caso as intervenções sejam positivas, não haverá 
necessidade de suspender as atividades do Grêmio. APRECIAÇÃO PDI – Setor de 
Informática. Foi apreciado o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) enviado 
pelo Setor de Informática do Coltec. O diretor Márcio Fantini pontuou que com a 
criação do NTI o documento deveria abranger todas as áreas do núcleo e não apenas 
a Informática. O professor João Eduardo Montandon informou que o PDI foi enviado 
antes da consolidação do núcleo, motivo pelo qual não abrangeu todas as áreas. No 
que tange ao aspecto orçamentário, o professor Alfredo Luis Martins Lameirão Mateus 
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apontou uma incorreção em relação ao valor unitário do item 1 – computador – que 
está registrado como R$ 100.000 (cem mil reais), mas corresponde ao valor de R$ 
10.000 (dez mil reais). O professor Alexandre Fagundes Faria indagou sobre a origem 
do custeamento, visto que o valor do orçamento é superior a R$ 500.000 (quinhentos 
mil reais). O diretor relatou que a questão orçamentária do Coltec para o ano de 2018 
ainda não foi definida e que, portanto, o recurso solicitado no projeto não poderá ser 
aprovado. Nesse sentido, o professor Márcio Fantini propôs que fosse deliberado pela 
Cadec o mérito do projeto, que deverá ser encaminhado posteriormente para análise 
da Procuradoria Federal da UFMG. Após a aprovação da Procuradoria, será definida 
a alocação do recurso, mediante a disponibilidade orçamentária do Coltec. O item 11 
foi retirado de pauta devido a ausência dos documentos de constituição do Núcleo de 
Tecnologia da Informação. O professor Daniel Menezes Souza relatou que deve haver 
um maior esclarecimento entre os setores sobre o motivo da criação dos núcleos, 
além da alocação da vagas docentes. O professor Alfredo Luis Martins Lameirão 
Mateus pontuou que como a última reunião da Cadec foi realizada em um período 
próximo a esta, não houve tempo hábil para ocorrer a reunião entre os setores que 
compõe o Núcleo de Ambiente e Saúde (NAS). Os integrantes dos núcleos 
estabeleceram como meta instituir o NAS, bem como apresentar os documentos de 
consolidação do NTI e do NAS na próxima reunião da Cadec. DISCUSSÃO E 
ALOCAÇÃO VAGAS EBTT. A profa. Katia Pedroso Silveira iniciou a discussão sobre 
o tópico relatando um breve histórico da situação. Em reunião com a direção do 
Coltec, a profa. Ana Maria, presidente da CPPD, explicou que além das vagas EBTT 
decorrentes de aposentadorias docentes, existem 6 codigos de vaga EBTT 
disponíveis no banco da Universidade. Devido a situação atual, a profa Ana Maria 
enfatizou a necessidade de que as vagas fossem preenchidas com agilidade, para 
que não sejam recolhidas pelo MEC. Diante do exposto, a diretora da EBAP, profa 
Tânia Margarida, convocou uma reunião com os diretores dos centros – CP, TU e 
Coltec – e realizou o seguinte acordo: as vagas EBTT decorrentes de aposentadoria 
da unidade, retornariam para a própria unidade. Já em relação as 6 vagas EBTTs 
excedentes no banco, o acordo foi que seriam alocadas 3 vagas para o CP e 3 vagas 
para o Coltec. Dessa forma, além dessas 3 vagas, o Coltec teria direito as vagas 
decorrentes das aposentadorias dos professores Airton Carrião Machado e Marcelo 
Salviano Barreto, totalizando 5. Após a reunião, a direção do Coltec achou prudente 
discutir com os chefes dos setores do colégio e com a Comissão de Elaboração de 
Critérios para Alocação de Vagas Docentes no Coltec, profa Lilian Borges e Adriano 
Borges, a destinação das 5 vagas. Na reunião definiu-se que a primeira vaga seria 
alocada para o setor da Matemática, em decorrência do número elevado de encargos 
didáticos e da aposentadoria do prof. Airton Carrião Machado. A segunda vaga seria 
destinada à Língua Portuguesa, devido ao número elevado de encargos didáticos. 
Como os outros setores haviam aproximadamente a mesma quantidade de encargos, 
o próximo critério adotado foi a quantidade de professores da carreira de magistério 
superior e a previsão de aposentadoria. Como a Biologia possui apenas um professor 
EBTT e a Química três e ambos os setores apresentam docentes com datas próximas 
de aposentadoria, optou-se por destinar uma vaga para cada um desses setores. Por 
fim, a decisão da quinta vaga ficou pendente visto que o NTI está com o número de 
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encargos acima da média e teve uma perda docente recente – Prof. Marcelo Salviano 
– e a Biologia possui dois professores que já podem se aposentar. Nesse sentido, foi 
solicitado aos chefes do setores que apresentassem esclarecimentos sobre outros 
critérios, para que o grupo tomasse uma decisão de forma mais consistente. Diante 
do exposto a professora Katia Pedroso Silveira indagou se a decisão dos chefes dos 
setores em relação as 4 vagas distribuídas seria referendada pela Cadec. O professor 
Alexandre Fagundes Faria relatou que existe uma oscilação da demanda de alunos 
ao longo do ano e sugeriu a realização de um estudo em relação as subturmas para 
avaliar os efeitos desse fato a longo prazo, determinando assim a real necessidade 
dos setores. A professora Lilian Borges Brasileiro sugeriu que os docentes 
realizassem uma simulação das aposentadorias, para verificar com maior precisão as 
datas de desligamento da Universidade. A docente questionou se existe uma proposta 
do NAS para redistribuir os encargos didáticos entre os setores que o compõe, de 
modo a equilibrá-los, caso a segunda vaga seja alocada para a Biologia. A professora 
reforçou que no contexto do núcleo deverá haver um compromisso de mobilidade do 
docente ingressante entre os setores, pois algumas as disciplinas serão lecionadas 
de modo compartilhado. Por fim, o professor Daniel Menezes Souza relatou que o 
setor de Patologia também possui elevados encargos didáticos e que ele não 
concorda com a alocação de vagas com base em critérios de aposentadoria, pois essa 
é uma demanda futura e incerta. Após as discussões, os membros da Cadec foram 
favoráveis à alocação das 4 vagas EBTTS, sendo 1 para a Matemática, 1 para a 
Língua Portuguesa, 1 para a Biologia e 1 para a Química. Definiu-se que a quinta vaga 
será decidida pelos chefes de setor na próxima semana e uma reunião extraordinária 
da Cadec será convocada para deliberação da decisão. OUTROS ASSUNTOS: 1. 
Pedido de Redistribuição do Setor de Matemática. O setor de Matemática 
encaminhou um documento à Cadec relatando que o docente Allan Rodrigo Fonseca 
Teixeira, do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Santa Luzia, procurou a 
unidade com interesse em ser redistribuído para o Coltec. O setor de Matemática 
aprovou a redistribuição devido ao perfil, à experiência e ao engajamento do docente. 
Diante do relato, foi levantado o seguinte questionamento pelo setor: “Sendo de 
interesse do Setor de Matemática do Coltec trazer esse professor para o colégio, 
existe, dentro da Cadec, alguma objeção para darmos continuidade às formalidades 
necessárias para essa redistribuição?” O diretor explicou aos membros da Cadec que 
o procedimento da redistribuição envolve diversas etapas complexas e que o setor de 
Matemática solicitou a aprovação prévia da Câmara para iniciar os trâmites 
necessários. Além disso, foi pontuado pelo diretor a possível dificuldade do setor em 
compor a banca de seleção do concurso, visto que poderá haver conflitos de relações 
entre os inscritos e os membros internos do Coltec. De um modo geral, os membros 
da Cadec foram desfavoráveis a redistribuição, por acreditarem que o concurso é um 
método mais justo, democrático e transparente. Foi mencionado que em outras 
situações já houve a necessidade de compor a banca de seleção exclusivamente por 
membros externo e que esse fato não foi um empecilho para a escolha de um bom 
candidato. Por fim, foi relatado que já houve a demanda de aproveitar candidatos de 
outros concursos docentes e que a UFMG não foi favorável à redistribuição. Após as 
discussões, os membros da Cadec votaram pela realização do concurso público. 2. 
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Resposta à Cadec: Projeto Enduro. Conforme solicitado pelos membros da Cadec, 
na reunião anterior, a comissão organizadora do Projeto Enduro prestou os seguintes 
esclarecimentos: 1- construção do site do evento; 2- sistema de dados e apuração e 
3- mesa de frutas. Quanto aos itens 1 e 2: acordou-se com os chefes do Núcleo de TI 
que uma bolsa de estágio profissional de cada um dos cursos (Eletrônica e 
Desenvolvimento de Sistemas) seria reservada para o desenvolvimento de sistema 
de controle dos dados e de apuração para o evento, bem como para a construção do 
site. Quanto ao item 3, a professora Katia Pedroso Silveira se comprometeu a 
conversar com o professor Márcio Fantini para solucionarem a questão da quantia de 
R$300,00 (trezentos reais). No que se refere ao questionamento quanto à data 
proposta para a realização do evento, reforçou-se a necessidade de ser na quarta-
feira, pois a rotina do campus é alterada nos finais de semana. Haverá dificuldade 
com a liberação da Estação Ecológica, pois encontra-se fechada e, pelo mesmo 
motivo, o DSAT e/ou SAS, o DLO e o ônibus interno. Além da dificuldade com a 
divulgação do evento, haverá baixa visibilidade em relação à atividade. Após a leitura 
do documento pelo diretor Márcio Fantini, os membros da Cadec foram favoráveis a 
realização do evento. A liberação dos alunos das atividades letivas será no horário 
das 07:30 às 13 horas, conforme previsto no projeto. 3. Comunicação de visita 
técnica – A professora Lilian Borges Brasileiro deu ciência aos membros da Cadec 
sobre as datas das visitas técnicas que serão realizadas com a turma 302 do curso 
técnico em Química: 13/03/2018 (08h – 12h) ETA Morro Redondo e 21/03/2018 (08h 
– 12h) ETE Onça. A professora relatou que em ambos os casos os docentes do turno 
da manhã já foram comunicados e as reposições de aulas já foram acordadas. Nada 
mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, às dezessete horas e 
cinquenta 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, nove de março 
de dois mil e dezoito. 
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