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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DO 
COLÉGIO  TÉCNICO  REALIZADA  NO  DIA  13  DE  SETEMBRO  DE  2013. Às 
quatorze horas do dia treze de setembro do ano de dois mil e treze, iniciou-se a 1ª reunião 
ordinária  da Câmara  Deliberativa  do Colégio  Técnico  da UFMG, sob a  presidência  do 
Senhor  Diretor  Prof.  Adriano  Borges  da  Cunha  e  com  a  presença  dos  seguintes 
representantes  dos  Núcleos:  REPRESENTANTES  DO  NÚCLEO  BÁSICO:  Profª 
Rosilene Siray Bicalho, Prof. Francis Arthuso Paiva, Prof. Eliano Martins de Souza Freitas.  
REPRESENTANTES  DO  NÚCLEO  PROFISSIONAL:  Prof.  Gilberto  do  Vale 
Rodrigues,  Prof.  Alberto  de Figueiredo Gontijo,  Prof.  Eduardo Antônio Ferraz  Coelho. 
REPRESENTANTES  DOS  SERVIDORES  TÉCNICOS  E  ADMINISTRATIVOS: 
Enio Cardoso Damasceno, Claudiane Vieira Brandão.  COORDENADOR DA GESTÃO 
PEDAGÓGICA: Profª Lílian Borges Brasileiro. COORDENADOR DO NAPq/CENEX: 
Prof.  Airton  Carrião  Machado.  O primeiro  item da  pauta  foi  APRESENTAÇÃO DA 
CADEC: O Sr. Diretor fez uma explanação do que seria a CADEC, quais as atribuições da 
Câmara  Deliberativa,  fez  uns  agradecimentos  gerais  a  todos  pelo  resultado  na  eleição, 
ressaltou a importância do eleitos em fazer jus a premissa de representar a comunidade 
coltecana.  Passou-se  ao  item:  PROPOSTA  CALENDÁRIO  2014:  O  prof.  Gilberto, 
membro da Comissão do Calendário, fez um relato da proposta relativa ao calendário de 
2014,  que  tem  como  princípio  básico  não  ter  aula  no  período  da  copa  do  mundo. 
Inicialmente  a  proposta  do  início  do  período letivo  seria  no  dia  20/01/2014,  mas  essa 
proposta seria inviável devido a confecção de carteirinhas dos alunos, entre outros motivos. 
Mudou-se  a  proposta  para  o  dia  03/02/2014.  As  atividades  extras  dos  cursos  técnicos 
seriam nos sábados letivos. Total 200 dias letivos, até o dia 05/12/2014, com os 13 sábados 
letivos. Deliberou-se nessa reunião que o início do período letivo no Coltec começará no 
dia 01/02/2014, que será um sábado letivo com a reunião com os pais e alunos. Terá um 
recesso do dia 12/06 a 13/07. O início do segundo período letivo será do dia 14/07 até 
05/12. O prof. Airton sugeriu contar olimpíadas (matemática, química) como dias letivos. 
Aprovado o calendário com as datas iniciais e finais e o intervalo entre essas datas terá que 
ser  definido  até  a  próxima  reunião  ordinária  da  CADEC.  Outro  item  discutido  foi: 
PROPOSTA  NOVO  ORGANOGRAMA  ADMINISTRATIVO:  O  Sr.  Diretor 
apresentou as propostas do novo organograma, a principio conversou-se com a assessoria 
de  RH,  sobre  a  reposição  de  Técnicos  e  também  a  questão  das  FGs.  Pensou-se  em 
reorganizar  a  estrutura  administrativa,  o  que  resultou  em  uma  primeira  proposta.  A 
premissa  da  proposta  é  que  um  conjunto  de  atribuições  mais  próximas  possam  ser 
executadas  por  grupo  de  servidores,  conforme  a  demanda  das  seções.  O  intuito  é 
flexibilizar o organograma administrativo de modo que, nos momentos de picos de cada 
uma das seções, haja uma reorganização de pessoas de modo a otimizar os trabalhos e 
evitar  sobrecarga.  Uma  segunda  proposta,  apresentada  pelos  servidores  Técnicos  e 
Administrativos  do  Coltec,  indicou  algumas  idéias  novas  em  relação  ao  organograma 
apresentado pela Comissão de Reestruturação. O Diretor relatou que pediu aos TAEs um 
relatório apontando as diferenças e idéias comuns dentre essas duas propostas. Feito isso, 
os  servidores  TAEs  do  Coltec  têm  que  marcar  uma  reunião  com  a  Comissão  de 
Reestruturação e apresentar essa nova versão para que finalize em um organograma único, 
para  posterior  apresentação  e  votação  na  Câmara  Deliberativa.  Passou-se  ao  item: 
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PROPOSTA NOVO ORGANOGRAMA ACADÊMICO: Na parte acadêmica também 
há necessidade de se repensar o organograma. Uma proposta inicial seria a possibilidade de 
otimizar a estrutura acadêmica atual, unindo setores acadêmicos correlacionados. Destacou-
se que, nesse primeiro momento, o propósito é dar ciência aos membros da CADEC sobre o 
estudo, que já está adiantado em relação à parte administrativa. O prof. Airton questionou a 
questão das vagas docentes  quando se tem essa junção de setores,  por exemplo.  O Sr. 
Diretor ressaltou que a intenção seria melhorar e otimizar essa estrutura e que existe uma 
lei que regulamenta a criação de coordenação de cursos técnicos. O prof. Airton ressaltou 
que os setores de ensino, como são estruturados hoje no Coltec, poderiam ser semelhantes 
aos  departamentos  das  Unidades  Acadêmicas  da  UFMG.  São  os  departamentos, 
equivalentes aos setores de ensino do Coltec, juntamente com as Coordenações dos Cursos, 
que decidem questões relativas  às disciplinas  ofertadas,  entre outras questões.  Uma das 
possíveis  atribuições  dos  Coordenadores  de  Cursos  Técnicos  seria,  juntamente  com os 
setores  de ensino,  tratar  todas  as  questões  relacionadas  ao curso.  O Sr.  Diretor  propôs 
encaminhar  nessa  reunião  da  CADEC  uma  comissão  composta  pelos  membros  da 
Assessoria   de  Recursos  Humanos  e  representantes  da  CADEC.  Ficou  decidido  que  a 
Comissão que irá analisar o organograma acadêmico, em um trabalho parecido com que os 
TAEs fizeram em relação a parte administrativa, será composta pelos Profs. Adson e Lúcia 
-  da  Assessoria  de  RH e  profs.  Airton  e  Alberto,  como  membros  da  CADEC,  com a 
respectiva portaria de designação. Passou-se ao item: PROGRESSÕES HORIZONTAIS, 
RENOVAÇÕES DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ESTÁGIOS PROBATÓRIOS: Foi 
aprovado  o  processo  de  Estágio  Probatório  do  Prof.  João Paulino Vale  Barbosa e  o 
processo de Renovação de Dedicação Exclusiva do  Prof. Antônio José Lopes Alves. O 
último item de pauta foi OUTROS ASSUNTOS:  O Sr. Diretor falou sobre a questão das 
vagas  docentes,  sobre a  RAP 20,  sobre  o problema de  reposição  de  vagas  no caso de 
aposentadorias dos docentes da carreira de magistério superior. Outro assunto abordado foi 
em relação à pesquisa e extensão, o Prof. Adriano pediu ao NAPq um parecer sobre polos 
de  inovação  e  mestrado  profissional,  baseado  na  apresentações  do  atual  Diretor  de 
Desenvolvimento da Rede Federal da SETEC/MEC, na Reditec 2013. Solicitou ao referido 
Núcleo uma apuração dos parâmetros necessários em relação a esses dois assuntos de modo 
que as escolas técnicas vinculadas possam se enquadrar nas regras e participar de editais 
relacionados  aos  polos  de  inovação e  propostas  de mestrados  profissionais.  Nada mais 
havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 17 horas, que eu, Claudiane Brandão, 
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,  13  de 
setembro de 2013.
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