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ATA  DA  DÉCIMA  PRIMEIRA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
DELIBERATIVA  DO  COLÉGIO  TÉCNICO  REALIZADA  NO  DIA  DOZE  DE 
SETEMBRO DE 2014. Às quatorze horas do dia doze de setembro do ano de dois mil e 
quatorze,  iniciou-se  a  décima  primeira  reunião  ordinária  da  Câmara  Deliberativa  do 
Colégio Técnico da UFMG, sob a presidência do Senhor Diretor Professor Carlos Eduardo 
Porto Villani, com a presença da Vice-Diretora Natália Martins Carneiro e dos seguintes 
representantes  dos  Núcleos:  REPRESENTANTES DO NÚCLEO BÁSICO:  Professor 
Francis  Arthuso  Paiva,  Professora  Rosilene  Siray  Bicalho  e  Professora  Paula  Resende 
Adelino.  REPRESENTANTES DO NÚCLEO PROFISSIONAL: Professor Gilberto do 
Vale  Rodrigues,  Professor  Alberto  de  Figueiredo  Gontijo,  Professor  Eduardo  Antônio 
Ferraz  Coelho.  COORDENADOR  DO  NAPq/CENEX:  Professor  Giovane  Azevedo. 
COORDENADORA  DA  GESTÃO  PEDAGÓGICA:  Professora  Lílian  Borges 
Brasileiro. Iniciou-se a reunião com a APRESENTAÇÃO DA NOVA DIRETORIA DO 
COLTEC - GESTÃO 2014/2016: Diretor Carlos Eduardo Porto Villani e Vice-Diretora 
Natália  Martins  Carneiro.  Depois  foram  anunciados  os  AFASTAMENTOS  DOS 
MEMBROS  EFETIVOS:  Professora  Cláudia  Natália  Ferreira,  da  Coordenação  do 
CENEX, por estar envolvida em várias outras atividades administrativas no momento;  e da 
Professora Natália  Martins  Carneiro,  como representante  docente  do  Núcleo  Básico  da 
CADEC, por assumir o cargo de Vice-Diretora no Colégio. Assumem até agosto de 2015 
seus  respectivos  suplentes,  Professor  Giovane  Azevedo  e  Professora  Rosilene  Siray 
Bicalho. Passou-se ao item PROGRESSÃO HORIZONTAL da Professora Lílian Borges 
Brasileiro, do nível 01 para nível 02 da classe de Professor Associado, sendo aprovado por 
unanimidade.  Depois passou-se ao item  PROMOÇÃO NA CARREIRA da Professora 
Rogata Soares Del Gaudio, da classe de Professor Adjunto IV para a classe de Professor 
Associado, que também foi aprovado por unanimidade pelos membros. Passou-se, então, 
aos  PEDIDOS DE AFASTAMENTOS NO PAÍS: Primeiramente da Professora Rogata 
Soares Del Gaudio, para apresentação de trabalho na Universidade Federal de Uberlândia, 
no período de vinte e oito de setembro à dois de outubro; e da Professora Léa Dutra Costa, 
para finalização do doutorado, no período de quinze de setembro à quinze de dezembro de 
dois mil e quatorze. Ambos os pedidos foram aprovados por unanimidade pelos membros. 
Passou-se  ao  item  PEDIDOS  DE AFASTAMENTOS DO PAÍS do  Professor  André 
Saraiva de Lacerda Costa, para o Encontro Anual da Sociedade de Aplicações Industriais 
do Institute of Electrical and Electronics Engineers, em Vancouver no Canadá, no período 
de primeiro a dez de outubro de dois mil e quatorze; e da Professora Virgínia Fernandes 
Mota, para o  IEEE Globecom 2014, na cidade de Austin/Texas nos Estados Unidos, no 
período de seis a dezenove de dezembro de dois mil e quatorze. Ambos os pedidos foram 
aprovados por unanimidade, no entanto, condicionados à apresentação de substitutos para 
os  períodos  de  afastamento.  Passou-se  ao  item  RENOVAÇÃO  DE  DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA da Professora Lúcia Maria Porto, que foi aprovada pela unanimidade dos 
membros.  Depois  foi  comunicada  a  DESISTÊNCIA  DO  PEDIDO  DE  REMOÇÃO 
TEMPORÁRIA impetrada pela servidora  Fabíola de Oliveira Lima no mês de maio. A 
Professora Natália era a responsável por fazer o parecer, mas constatou que a servidora em 
questão  havia  desistido  do  pedido.  Item  PEDIDO DE FÉRIAS da  Professora  Cláuzia 
Paiva Batista referentes à 2014 e 2015: Foi aprovado, por unanimidade, o segundo parecer 
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do Setor de TGL concedendo as férias referentes ao ano de 2014, em parcela única, no 
período de primeiro de dezembro de dois mil e quatorze a quatorze de janeiro de dois mil e 
quinze. Quanto às férias referentes ao ano de 2015, a requerente deverá fazer o pedido junto 
ao  Setor  de  Pessoal  com  a  antecedência  necessária.  Passou-se  às  questões  DA 
IMPLANTAÇÃO DA PARCERIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL ENTRE 
O  COLÉGIO  TÉCNICO  E  A  ESCOLA  BÄCKÄNGSGYMNASIET  - 
BORÄS/SUÉCIA: Havia  sido  aprovada  na  Cadec  a  ida  de  apenas  três  professores  à 
Suécia,  no  entanto,  foi  um  quarto  integrante  sem  que  a  Diretoria  do  Coltec  fosse 
devidamente comunicada.  Portanto, será solicitada à equipe responsável pelo Projeto, uma 
justificativa formal referente à ida de mais um professor para a implantação da parceria 
com a Escola de Böras, na Suécia. Passou-se à  INDICAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 
NO CEPE: Foi indicado, com sete votos a favor e uma abstenção, o Professor Adriano 
Borges da Cunha que deverá fazer chapa com algum docente do Teatro Universitário ou 
com outro docente do Colégio Técnico. Passou-se ao item sobre a  REFORMULAÇÃO 
DO  REGIMENTO  INTERNO  DA  EBAP: A  diretoria  apresentou  o  interesse  em 
construir  a  possibilidade  de  se  afinar  com  os  princípios  que  regem  o  ensino  técnico 
integrado reforçando sua identidade e, desse modo, obtendo como consequência inevitável, 
a separação da estrutura EBAP. Isso se justifica pelo fato do Colégio ser uma escola técnica 
integrada e ter compromisso com o ensino profissionalizante além de interesses diversos ao 
do ensino básico. A Diretoria leu uma carta, deixando clara a compreensão do Coltec em 
relação  à  EBAP,  que  será  reestruturada  como  ofício  a  ser  encaminhado  ao  Conselho 
Diretor. Esta carta será apresentada na reunião em que será decidido sobre o Regimento 
Interno da EBAP. Passou-se ao item sobre o  PLANO DE ORÇAMENTO ANUAL DE 
2015: O Diretor expôs a ideia de que, a partir  deste ano, será reservada uma parte dos 
recursos do Coltec para projetos de infraestrutura e cursos que deverão ser propostos até 
novembro,  para  que  em  março,  mês  previsto  para  o  Colégio  receber  os  recursos,  os 
processos  no  Setor  de  Compras  já  estejam  adiantados.  Também  foi  colocado  que,  a 
concessão de bolsas de monitoria para dois mil e quinze, será reformulada para melhor 
organização. Passou-se então a  OUTROS ASSUNTOS:  1- Pedido de uso de salas para 
cursos  do  PRONATEC: Foi  aprovado por  unanimidade  o  uso das  seguintes  salas  para 
cursos do PRONATEC: sala 300, de segunda a sexta-feira; sala 200 de segunda à quarta-
feira; sala 301 na quinta-feira de 07h30 às 09h10; sala 325 na quinta-feira, de 09h30 às 
12h10; sala 309 na sexta-feira, de 07h30 às 09h10; sala 302, de 10h20 às 11h10; sala 311, 
de 11h10 às 12h10. 2- Sobre os Projetos do Grêmio Estudantil: Foi apresentado o parecer, 
elaborado  pela  Comissão  de  Eventos,  coordenada  pelo  Professor  Alexandre  Martins, 
aprovando  apenas  o  Festival  de  Tortas  sendo os  outros  projetos  incompatíveis  com as 
finalidades  do  Colégio,  além  de  não  terem  condições  viáveis  para  sua  realização.  3- 
Apresentação de projetos: Foram levados dois projetos para avaliação na Cadec, o primeiro 
da  Professora  Cláuzia  Batista,  "Conhecendo  e  preparando  alimentos  saudáveis,  um 
aprendizado para a vida", e outro dos professores Eliano de Souza e Rosilene Siray, "A 
Biogegrafia: uma proposta para melhor dialogar com as áreas de Biologia e Geografia nas 
primeiras séries dos cursos técnicos de nível médio do Coltec", para ambos os projetos 
serão feitos pareceres, pelos professores Rosilene Siray e Francis Arthuso respectivamente, 
para apresentarem na próxima reunião da Cadec. Nada mais havendo a tratar, deu-se por 
encerrada a reunião às dezessete horas e quinze minutos, em que eu, Roseli Aparecida dos 
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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, doze de 
setembro de dois mil e quatorze.
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