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ATA  DA  DÉCIMA  SEGUNDA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
DELIBERATIVA  DO  COLÉGIO  TÉCNICO  REALIZADA  NO  DIA  DEZ  DE 
OUTUBRO DE 2014. Às treze horas e cinquenta minutos do dia dez de outubro do ano de 
dois mil e quatorze, iniciou-se a décima segunda 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:  REPRESENTANTE  DO  NÚCLEO  BÁSICO: 
Professor  Andréa  Horta  Machado.  REPRESENTANTES  DO  NÚCLEO 
PROFISSIONAL: Professor Gilberto do Vale Rodrigues, Professor Alberto de Figueiredo 
Gontijo,  Professor  Alexandre  Benvindo de Souza.  COORDENADORA DA GESTÃO 
PEDAGÓGICA:  Professora Lílian Borges Brasileiro.  REPRESENTANTE TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO: Enio  Cardoso  Damasceno.  REPRESENTANTE  DISCENTE: 
Ícaro  Del  Rio  Pertence  Gomes.  Iniciou-se  a  reunião  com  a  APROVAÇÃO  E 
ASSINATURA DAS ATAS das reuniões da Cadec, realizadas nos dias doze e vinte e seis 
de setembro. Depois passou-se ao item PEDIDO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL da 
Professora Kátia Pedroso Silveira, do nível 02 para o nível 03 da classe DIII, da carreira  do 
Ensino  Básico,  Técnico  e  Tecnológico.  O  pedido  foi  aprovado  pela  unanimidade  dos 
membros. Passou-se então ao item APROVAÇÃO DE SUPERVISORES DE ESTÁGIO 
PROBATÓRIO,  sendo decidido  por  unanimidade que:  o Professor  Adriano Borges  da 
Cunha  será  supervisor  da  Professora  Lívia  Alves  Moreira;  o  Professor  Anísio  Rogério 
Braga, supervisor do Professor André Saraiva de Lacerda Costa; e o Professor Leandro 
Maia  Silva,  supervisor  dos  professores  João  Montandon  de  Araújo  Filho  e  Virginia 
Fernandes  Mota.  Depois  passou-se  ao  item  APROVAÇÃO  DO  PARECER  DE 
PROJETO  DE  EXTENSÃO "Conhecendo  e  Preparando  Alimentos  Saudáveis  -  Um 
aprendizado para a vida", da Professora Cláuzia Paiva Batista. O parecer sobre o projeto foi 
encaminhado  ao  CENEX,  que  é  a  instância  responsável  pela  sua  avaliação,  e  ainda, 
ressaltou-se que, pelas suas características, trata-se de um curso e não de um projeto. Outro 
item  de  pauta  foi  a  SOLICITAÇÃO  DE  AJUSTE  NO  ORGANOGRAMA 
ADMINISTRATIVO DO COLTEC - FUNÇÕES GRATIFICADAS: Foi analisado um 
novo organograma das funções gratificadas, formulado pelo Gestor Administrativo Edson 
Costa, solicitando ajuste  no que se refere às funções gratificadas dos servidores técnicos 
administrativos. Foi defendido que a elaboração do organograma fosse feita por todos os 
gestores.  Portanto,  em  caráter  de  urgência,  solicitou-se  que  os  quatro  Gestores 
Administrativos se reúnam e apresentem uma proposta única, formalizada através de uma 
ata,  à  Diretoria  do Coltec.   O organograma elaborado  pelos  Gestores  está  previamente 
aprovado pela Câmara. Depois foi comunicada, pelo Diretor Carlos Villani, a PROPOSTA 
DA CRIAÇÃO DE UM CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL NO COLTEC 
voltada ao Ensino Técnico e Profissionalizante. Deverá ser criado um grupo de trabalho 
para elaboração do projeto do curso, sendo indicados inicialmente para atuarem no grupo, 
os Professores Adson Rezende, Adriano Borges e Airton Carrião.  Outros Assuntos: 1) 
Apreciação  do  parecer  sobre  Proposta  do  Setor  de  Atenção  à  Saúde  (SAE)   em 
promover o I Encontro de Saúde e Educação do Coltec:  O parecer favorável à prática 
do evento foi aprovado por unanimidade, sendo solicitado, junto ao próprio SAE, que sejam 
estabelecidos os procedimentos necessários à sua realização. 2) Apreciação de projetos do 
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Grêmio  Estudantil: O primeiro  projeto,  "O Dia  do  Riso",  promove  a  arrecadação  de 
brinquedos e a visita de alunos em uma creche na semana das crianças. Foi aprovado por 
unanimidade, mas, condicionando a ida dos alunos à prévia autorização dos professores, 
caso haja alguma atividade avaliativa no dia. Também foi pedida a modificação da data por 
ser uma terça-feira, dia da semana em que já ocorreram muitos eventos e recessos neste 
semestre.  Os  outros  projetos,  que  também  foram  aprovados  pela  unanimidade  dos 
membros, eram: o "Festival do Sorvete", que acontecerá dia vinte e três de outubro; e a 
"Feira de Adoção de Animais", que ocorrerá dia vinte e cinco de outubro.  3) Proposta de 
instituição de uma Ouvidoria dentro do Coltec: Deverá ser criado, dentro do Coltec, um 
grupo  que  será  a  Ouvidoria  do  Colégio.  Sua  constituição  será  de  um  docente,  sendo 
sugerido o Professor Arnaldo de Moura; um técnico administrativo; alunos indicados pelo 
Grêmio Estudantil e também por pais de alunos. Nada mais havendo a tratar, deu-se por 
encerrada a reunião às dezoito horas, 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, dez de outubro de dois 
mil e quatorze.
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