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ATA  DA  DÉCIMA  PRIMEIRA  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA VINTE E UM 
DE NOVEMBRO DE 2014. Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e um de 
novembro  do  ano  de  dois  mil  e  quatorze,  iniciou-se  a  décima  primeira  reunião 
extraordinária da Câmara Deliberativa do Colégio Técnico da UFMG, sob a presidência do 
Senhor Diretor Carlos Eduardo Porto Villani e com a presença da Vice-Diretora Natália 
Martins Carneiro e dos seguintes representantes dos Núcleos:  REPRESENTANTES DO 
NÚCLEO  BÁSICO:  Professora  Paula  Resende  Adelino  e  Professora  Rosilene  Siray 
Bicalho.  REPRESENTANTES  DO  NÚCLEO  PROFISSIONAL:  Professor  Adilson 
Assis  Moreira,  Gilberto  Vale  Rodrigues  e  Alexandre  Benvindo  de  Sousa. 
REPRESENTANTE  DA  COORDENAÇÃO  DO  NAPq/CENEX:  Giovane  Azevedo. 
REPRESENTANTE  DOS  TÉCNICOS  ADMINISTRATIVOS: Ênio  Cardoso 
Damasceno.  O  primeiro  item  de  pauta  foi AVALIAÇÃO  DOS  PLANOS  DE 
TRABALHO PARA 2015: Foi retirado, por seis votos a favor e uma abstenção, este item 
de pauta para que os setores façam apreciação coletiva e elaborem um parecer avaliando 
quantitativa  e  qualitativamente  a  atuação  no  ensino,  pesquisa  e  extensão,  além  de, 
readequar as inconsistências apresentadas em alguns planos de trabalho entregues. Passou-
se  ao  item  CALENDÁRIO DO COLTEC  PARA 2015:  Foram discutidas  sugestões, 
enviadas  pela  Professora Lílian Borges,  sobre a proposta de calendário para dois mil  e 
quinze, elaborada pela comissão responsável. Ao final da discussão, o calendário proposto 
foi  aprovado  pela  unanimidade  dos  membros  aderindo  às  sugestões  oferecidas  pela 
Professora Lílian.  Outros Assuntos: 1) Pedidos para usufruir férias referentes a 2014 
no ano de 2015: Foram aprovadas as concessões de férias aos seguintes servidores: Airton 
Carrião  Machado,  Anny  Jackeline  Torres  Silveira,  Rita  de  Cássia  Augusto  e  Antônio 
Cícero de Morais Mendes. O pedido da Professora Nora Olinda Cabrera Züniga também foi 
aprovado,  no  entanto,  o  Setor  de  Matemática  deverá  indicar  o  substituto  para  os  dias 
letivos. 2) Pedido de afastamento do país: Foi aprovado, por unanimidade, o afastamento 
do país da Professora Gisele Brandão Machado de Oliveira para participar de um encontro 
internacional  sobre  “Os  Municípios  na  Modernização  Educacional  e  Cultural”,  a  ser 
realizado na Universidade de Lisboa - Instituto de Educação, Portugal, no período de onze a 
vinte  de dezembro de dois mil  e  quatorze.  3) Proposta de Estudos Colaborativos  do 
SAE: A proposta foi aprovada por seis votos a favor e uma abstenção. 4) Apreciação do 
parecer sobre o pedido de remoção da Professora Cláuzia Paiva Batista:  O parecer, 
elaborado pelo Professor Alexandre Benvindo, encaminhando às instâncias competentes de 
administração pessoal do Colégio e da Universidade para que se iniciem procedimentos de 
readaptação da Professora Cláuzia em função e órgão compatíveis com sua formação, foi 
aprovado pela unanimidade dos membros.  5) Mudança de exercício de docentes para 
seus departamentos de lotação: Foi aprovada, por unanimidade, a mudança de exercício, 
para os respectivos departamentos de origem, dos seguintes professores: Anny Jackeline 
Torres  Silveira,  Marcelo  Chiaretto  e  Rogata  Soares  Del  Gaudio.  6)  Comunicação:  O 
processo administrativo nº 23072025848/2013-26, da Professora Cláuzia Batista, encontra-
se em fase de conclusão e foi aberta uma comissão de sindicância para se apurar os fatos 
relacionados ao mesmo. Nada mais havendo a tratar,  deu-se por encerrada a reunião às 
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dezessete  horas,  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, vinte e um de novembro de dois 
mil e quatorze.
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