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ATA  DA  DÉCIMA  SEGUNDA  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS 
DE DEZEMBRO DE 2014. Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e três de 
dezembro  do  ano  de  dois  mil  e  quatorze,  iniciou-se  a  décima  segunda  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: Professor Francis Arthuso Paiva, Professora Paula Resende Adelino e 
Professora  Rosilene  Siray  Bicalho.  REPRESENTANTES  DO  NÚCLEO 
PROFISSIONAL:  Professor  Gilberto Vale Rodrigues,  Professor  Alberto de Figueiredo 
Gontijo  e  Professor  Eduardo  Antônio  Ferraz  Coelho. REPRESENTANTE  DA 
COORDENAÇÃO DA GESTÃO PEDAGÓGICA: Professora Lílian Borges Brasileiro. 
REPRESENTANTE  DA  COORDENAÇÃO  DO  NAPq/CENEX:  Giovane  Azevedo. 
REPRESENTANTE  DISCENTE: Caio  Alves  do  Espírito  Santo  e  André  Gomes  de 
Menezes.  O primeiro  item de pauta foi PEDIDO DE PROGRESSÃO DOCENTE  da 
Professora Cláudia Natália Ferreira, do nível 02 para o nível 03, da classe DIII da carreira  
de EBTT. O pedido foi aprovado pela unanimidade dos membros com a ressalva de que 
seja corrigida a informação emitida pelo parecerista em relação aos encargos didáticos da 
referida  professora,  que estavam colocados de maneira  errada.  Outro item de pauta  foi 
PEDIDO  DE  APROVAÇÃO  DO  ESTÁGIO  PROBATÓRIO  da  Professora  Paula 
Resende Adelino.  O pedido foi aprovado pela unanimidade dos membros.  Passou-se ao 
item AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
NO COLTEC:  O Professor Francis apresentou seu parecer do projeto à Câmara. Foram 
discutidos diversos pontos como a inclusão ou não dos bolsistas e a melhor elaboração do 
projeto.  Ao final,  o  parecer  foi  aprovado por  unanimidade,  no entanto,  condicionado à 
reavaliação durante o ano de 2015 de todos os itens apresentados pelo programa. Passou-se 
ao item  CONCESSÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS E BOLSISTAS PARA 
2015. O Professor Francis sugerindo a seguinte escala para 2015: Seriam quatro professores 
substitutos distribuídos aos setores de Ciências Sociais, Automação e Eletrônica, Química e 
Língua Estrangeira; e dez bolsistas, sendo, dois para o Setor de Patologia Clínica, até que 
os professores efetivos aprovados no concurso assumam os cargos; um para o Setor de 
Automação e Eletrônica; um para o Setor de Educação Física (condicionado à avaliação da 
Resolução 02/2014); um para o Setor de Letras; um para o Setor de Língua Estrangeira; um 
para o Setor de Física; dois para o Setor de Química e um para o Setor de Matemática. A 
decisão da comissão foi aprovada com oito votos a favor, um contra e duas abstenções. 
Passou-se  ao  item  sobre  o  PROJETO  VIDA  DO  CENTRO  PEDAGÓGICO  e  as 
questões  levantadas  pelo  Conselho  Diretor  da  EBAP.  Este  projeto  teve  por  objetivo 
requalificar alunos, fora da faixa etária, para terminar o Ensino Fundamental. A questão em 
discussão é se esses alunos poderão ingressar automaticamente no Colégio Técnico. Ficou 
decidido,  por unanimidade,  que será encaminhado ao DRCA a solicitação  de avaliação 
quanto à aprovação e/ou aceite do histórico escolar dos estudantes participantes do Projeto 
Vida no Centro Pedagógico para o possível ingresso no COLTEC em 2015. Será solicitado 
também que o Centro Pedagógico submeta o Projeto a todas as instâncias deliberativas e 
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envie as fichas avaliativas dos estudantes concluintes do nono ano do Ensino Fundamental 
em 2014. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezesseis horas e 
quinze minutos, em que eu, Lígia Ríspoli D'Agostini, 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 três de dezembro de dois mil e quatorze.
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