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ATA  DA  DÉCIMA  TERCEIRA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA QUATORZE 
DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE. Às treze horas e quarenta e cinco 
minutos do dia quatorze de novembro do ano de dois mil e quatorze, iniciou-se a décima 
terceira reunião ordinária da Câmara Deliberativa do Colégio Técnico da UFMG, sob a 
presidência  da Vice-Diretora  Professora Natália  Martins  Carneiro  e  com a presença  do 
Senhor Diretor Professor Carlos Eduardo Porto Villani e dos seguintes representantes dos 
Núcleos:  REPRESENTANTE  DO  NÚCLEO  BÁSICO:  Professora  Paula  Resende 
Adelino  e  Professora  Rosilene  Siray  Bicalho. REPRESENTANTES  DO.  NÚCLEO 
PROFISSIONAL:  Professor  Gilberto  do  Vale  Rodrigues  e  Professor  Alberto  de 
Figueiredo Gontijo. COORDENADOR DO NAPq/CENEX: Professor Giovane Azevedo. 
COORDENADORA  DA  GESTÃO  PEDAGÓGICA:  Professora  Lílian  Borges 
Brasileiro.  REPRESENTANTES  TÉCNICOS  ADMINISTRATIVOS: Enio  Cardoso 
Damasceno  e  Laura  Gonçalves.  Iniciou-se  a  reunião  com  a  APROVAÇÃO  E 
ASSINATURA DAS ATAS das reuniões da Cadec realizadas nos dias dez, dezessete e 
vinte  e  quatro  de  outubro.  Depois  passou-se  ao  item  de  SOLICITAÇÃO  DE 
ALTERAÇÃO  DO  CALENDÁRIO  DO  COLTEC  DE  2015:  A  Professora  Lílian 
Borges apresentou sugestões de alteração do calendário para o mês de dezembro de 2014, 
referentes aos Conselhos de Classe do terceiro trimestre e datas referentes aos prazos de 
entregas  de  notas,  realização  de  provas  de  segunda  chamada,  datas  de  divulgação  de 
resultados  e horários de atendimento  dos professores aos alunos e pais,  as quais  foram 
discutidas  e  aprovadas  por  unanimidade  dos  membros.  Dentro  deste  item,  ainda  foi 
discutido  sobre  a  liberação  do  sistema  de  visualização  de  notas  dos  alunos  por  prazo 
indeterminado, o que também foi aprovado pela unanimidade. Outro item de pauta foi a 
SOLICITAÇÃO  DE  AJUSTE  NO  ORGANOGRAMA  ADMINISTRATIVO  DO 
COLTEC - FUNÇÕES GRATIFICADAS:  O novo organograma com pedido de FG's, 
elaborado pelos Gestores Administrativos do  Coltec, foi aprovado pela Câmara mas com a 
ressalva de que os argumentos apresentados no documento, a ser enviado ao DRH, deverão 
ser melhorados a fim de aumentar as possibilidades de o pedido ser atendido. Passou-se ao 
item  PROPOSTA  DE  RODÍZIO  DOS  TÉCNICOS  ADMINISTRATIVOS  NO 
PERÍODO  DE  FÉRIAS  ESCOLARES:  Os  técnicos  administrativos  apresentaram  a 
proposta de como será feito o rodízio no final do ano de dois mil e quatorze e início do ano 
de dois mil e quinze, sendo que, haverá a compensação através da participação dos técnicos 
em eventos do Coltec  durante o ano.  A Professora Lílian levantou a discussão sobre a 
exigência de prazos muito extensos para a escala e convocação dos técnicos, já que, para 
muitos  eventos  não  é  possível  a  previsão  com  tanta  antecedência.  Portanto  a  Câmara 
aprovou por unanimidade dos membros a proposta, solicitando, no entanto, a diminuição 
desses prazos para quinze dias e que poderiam ser atendidas excepcionalidades justificadas 
após serem analisadas pela comissão a ser formada. Passou-se ao item PROPOSTA DE 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DO COLTEC: A discussão 
do tema foi adiada para a próxima reunião da Cadec, dia vinte e um de novembro, para que 
haja tempo de todos os servidores do Coltec apresentarem sugestões e alterações ao texto 
da  proposta.  Item  PROPOSTA  SOBRE  O  "PROJETO  DE  EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL EM CAPARAÓ": O projeto foi aprovado por sete votos e uma abstenção 
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e  deverá  ser  encaminhado  ao  CENEX  para  avaliação.  Outro  item  avaliado  foi  a 
PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DISCENTE ENCAMINHADA PELA COPEP:  Foi 
frisada a importância da avaliação discente, no entanto, os itens precisam ser reformulado 
para  melhor  entendimento  dos  alunos.  Portanto,  ficou  decidido  que  será  criada  uma 
comissão com representantes do SAE, da Gestão Pedagógica e da COPEP responsável pela 
formulação de um novo questionário. Passou-se ao item PEDIDO DE COLABORAÇÃO 
AO  PROJETO  DE  DOUTORADO  DO  PROFESSOR  JOÃO  PAULINO:  Foi 
aprovada,  por  unanimidade  dos  membros,  o  desenvolvimento  da  pesquisa  referente  ao 
projeto de doutorado do Professor João Paulino, "Sociogênese de significados na cultura. 
Uma  análise  microgenética  de  atividades  colaborativas",  a  ser  realizada  no  Colégio 
Técnico.  Item  PEDIDO DE APROVAÇÃO  DE PARTICIPAÇÃO DE DOCENTES 
EM EVENTOS: Foram aprovados, por unanimidade, os pedidos dos professores Antônio 
José  Lopes  Alves,  para  participar  da  reunião  nacional  da  ANFOP,  sobre  a  criação  de 
mestrado profissional na área de filosofia, dia três de dezembro de dois mil e quatorze em 
Curitiba; e Fernanda Peçanha Carvalho, para participar do congresso sobre Representações 
do Professor de Espanhol a respeito da Lei n° 11.161/2005, entre os dias vinte e quatro a 
vinte e seis de novembro de dois mil e quatorze, na Universidade Federal da Bahia. Sendo 
ressaltado  que  os  próximos  pedidos  de  auxílio  para  participação  em  eventos  serão 
encaminhados  a  uma  comissão  a  ser  criada,  a  qual  elaborará  critérios  para  cessão  de 
subsídios  e  diárias  nesses  casos.  Outro  item  em  pauta  foi  sobre  AVALIAÇÃO  DO 
PARECER  SOBRE  AS  "METAS  ORIENTADORAS  DA  COMISSÃO 
ORGANIZADORA  DE  EVENTOS":  O  parecer,  elaborado  pela  Comissão  de 
Organização  e  Realização  de  Eventos,  sobre  metas  para  2015,  foi  aprovado  por 
unanimidade dos membros da Câmara. Outros Assuntos: 1) Pedidos de férias referentes 
a 2014 para cumprir em 2015: Foram aprovados pela unanimidade os pedidos de férias 
dos  seguintes  servidores:  Anísio  Rogério  Braga,  Natália  Martins  Carneiro,  Fábio 
Laboissiére, Simone Pinto Vasconcellos, Natália Fernandes Kelles, Alexandre Benvindo de 
Sousa, Eduardo Fernandes Barbosa, Fernanda Peçanha Carvalho e Francis Arthuso Paiva. 
O pedido do professor José Eduardo Borges Moreira também aprovado, no entanto, será 
solicitado a formalização da aprovação pelo Setor de TGL. 2) Definição de Comissão para 
Elaboração do Curso de Mestrado Profissional:  Ficou decidido que a comissão será 
formada  pelos  professores  Carlos  Eduardo  Porto  Villani,  Adriano  Borges  da  Cunha, 
Eduardo  Antônio  Ferraz  Coelho  e  Márcio  Fantini  Miranda.  3)  Eleição  para  novos 
membros da Cadec: Será realizada nova eleição para composição da Cadec para substituir 
os membros suplentes ou titulares que saíram desde o início do mandato em agosto de dois 
mil e treze. São: uma chapa para  representante docente do núcleo básico, duas chapas para 
representação  dos  técnicos  administrativos  e  uma  chapa  para  Coordenação  do 
NAPq/CENEX. Nada mais  havendo a tratar,  deu-se por encerrada a reunião às dezoito 
horas e quinze 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, quatorze de novembro de dois mil e 
quatorze.
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