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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA 
DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA OITO DE AGOSTO DE 2014. Às 
quatorze horas do dia oito de julho do ano de dois mil e quatorze, iniciou-se a décima 
reunião ordinária da Câmara Deliberativa do Colégio Técnico da UFMG, sob a presidência 
do Senhor Diretor Professor Adriano Borges da Cunha e do Senhor Vice-Diretor Professor 
Carlos Eduardo Porto Villani e com a presença dos seguintes representantes dos Núcleos: 
REPRESENTANTES  DO  NÚCLEO  BÁSICO:  Professor  Francis  Arthuso  Paiva, 
Professora  Natália  Martins  Carneiro  e  Professor  Eliano  de  Souza  Martins  Freitas. 
REPRESENTANTES  DO  NÚCLEO  PROFISSIONAL:  Professor  Gilberto  do  Vale 
Rodrigues,  Professor  Alberto  de  Figueiredo  Gontijo,  Professor  Alexandre  Benvindo  de 
Sousa.  COORDENADOR  DO  NAPq/CENEX:  Professor  Giovane  Azevedo. 
REPRESENTANTE DOS DISCENTES: João Emboava Vaz. COORDENADORA DA 
GESTÃO PEDAGÓGICA: Professora Lílian Borges Brasileiro. Iniciou-se a reunião com 
o  item  de  pauta: REAVALIAÇÃO  DA  PROPOSTA  DE  IMPLANTAÇÃO  DA 
PARCERIA  DE  COOPERAÇÃO  INTERNACIONAL  ENTRE  O  COLÉGIO 
TÉCNICO E A ESCOLA BÄCKÄNGSGYMNASIET - BORÄS/SUÉCIA: A missão 
do COLTEC será composta por 3 professores subsidiados com ajuda de custos na forma de 
meia diária para a Suécia de acordo com a tabela vigente. Tal decisão está respaldada na 
contrapartida da escola estabelecida  na parceria  que havia viabilizado as passagens e  a 
hospedagem dos professores na Suécia. Ficam reajustados  os valores de R$5500,00 para 
R$7350,00  reais  para  cada  um  dos  06  (seis)  alunos,  a  fim  de  custear  pagamento  de 
passagem, translado, alimentação e seguro saúde,  inicialmente contemplados conforme o 
parecer  que  subsidiou  a  decisão  proferida  pela  CADEC.  Os  professores  e  alunos  que 
receberem  respectivamente  as  diárias  e  os  auxílios  da  escola  para  a  missão  ficam 
comprometidos a enviar a prestação de conta com o respectivo relatório de viagem nos 
prazos  legais.   Ficam mantidas  as  condições  estabelecidas  no  projeto  que  subsidiou  o 
auxílio  da escola com relação a todos os produtos que deveriam   ser apresentados pela 
comissão   até  o  final  previsto  pelo  projeto  apresentado.  Passou-se  ao  item  de 
DETERMINAÇÃO  DA  COMISSÃO  DE  ELABORAÇÃO  DE  PLANO  DE 
QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO COLÉGIO TÉCNICO: Foram aprovados 
por unanimidade os professores Gilberto do Vale Rodrigues, Rogata Soares Del Gaudio, 
Adson Eduardo Rezende e a servidora Rejane Silva Diniz para comporem a comissão em 
questão, sob a presidência do primeiro. Passou-se ao item PEDIDO DE PROGRESSÃO 
HORIZONTAL: Foram aprovados por unanimidade os pedidos de progressão horizontal; 
da  Professora  Cláuzia  Paiva  Batista,  do  nível  01  para  o  nível  02  da  classe  DIV;  do 
Professor  Alexandre  Fagundes  Faria,  do  nível  02  para  o  nível  03  da  classe  DIII;  do 
Professor Adson Eduardo Resende, do nível 01 para o nível 02 da classe DIV; do Professor 
Marcelo Salviano Barreto, do nível 02 para o nível 03 da classe DIII; do Professor João 
Paulino Vale Barbosa, do nível 02 para o nível 03 da classe DIII; do Professor Marcelo 
Chiaretto,  do nível  03 para o nível  04 da classe de Professor  Associado;  do Professor 
Alfredo Luis Martins Lameirão Mateus, do nível 01 para o nível 02 da classe de Professor 
Associado; do Professor Eliano de Souza Martins Freitas, do nível 03 para o nível 04 da 
classe DIII e; do Professor Helder de Figueiredo e Paula, do nível 03 para o nível 04 da 
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classe DIII. Item PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PROMOÇÃO: Foram aprovados por 
unanimidade dos membros,  as  Promoções dos Professores Rita  de Cássia  Augusto,  da 
classe DIII para o classe DIV; e Arnaldo de Moura Vaz da Silva para Professor Associado. 
Passou  ao  item  PEDIDO DE APROVAÇÃO DE AFASTAMENTO NO PAÍS:  Foi 
aprovado, por unanimidade, o afastamento no país do Professor Francis Arthuso Paiva, no 
período de  oito  a  dez  de outubro de dois  mil  e  quatorze,  para Coordenação de Grupo 
Temático na Universidade Federal de Uberlândia. Passou-se ao item APROVAÇÃO DE 
AFASTAMENTO DO PAÍS: Foi aprovado por unanimidade o pedido de afastamento do 
país da Professora Rogata Soares Del Gaudio, no período de seis a dezessete de novembro 
de  dois mil e quatorze, para o XIV Colóquio Ibérico de Geografia na Universidade do 
Minho,  cidade  de  Guimarães  em Portugal.  Outro  item de  pauta  discutido  foi  sobre  os 
CRITÉRIOS A SEREM UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DOS PEDIDOS DE 
PROGRESSÃO DOCENTE: A Professora Natália colocou em discussão se a avaliação 
dos pedidos de progressão seria de acordo com critérios da EBAP ou da UFMG. Chegou-se 
à conclusão que seria melhor continuar utilizando critérios estabelecidos pela UFMG, já 
que  este  está  em vigor  e  não  o  da  EBAP.  Outro  item colocado  em pauta  foi  sobre  a 
REPRESENTAÇÃO NO CEPE:  Foi  indicado,  por  unanimidade,  o  Professor  Adriano 
Borges da Cunha para formar  chapa com outro professor do Centro Pedagógico ou do 
Teatro Universitário a fim de concorrer à representação no Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão  (CEPE).  Outro  assunto  ainda  foi  sobre  o  USO DO SOM PELO GRÊMIO 
ESTUDANTIL: O Professor Adriano apresentou na reunião várias ocorrências e punições 
sofridas  pelo  Grêmio  Estudantil  do  Coltec  pelo  mal  uso  do  som da  escola  por  alguns 
alunos.  Ficou estabelecido  que  serão  criadas,  junto  ao Grêmio,  regras  mais  rígidas  em 
relação a este assunto. Por fim, passou-se ao assunto  PEDIDO DE APROVAÇÃO DE 
PROJETOS DO GRÊMIO: O Secretário Geral do Grêmio, João Vaz, apresentou alguns 
projetos a serem realizados pelos estudantes no segundo semestre. Os projetos Festival do 
Riso e Campeonato de Videogame ficaram de ser avaliados apenas depois da inclusão de 
um professor em cada projeto. Já os Festivais de Torta e de Camisas e a Semana de Mostras 
serão encaminhados a pareceristas para que possam avaliar a viabilidade dos eventos. Nada 
mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezoito horas e trinta minutos, em 
que eu, Roseli Aparecida dos Santos, 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, oito de agosto de dois mil e quatorze.
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