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ATA  DA  DÉCIMA  QUARTA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
DELIBERATIVA  DO  COLÉGIO  TÉCNICO  REALIZADA  NO  DIA  DOZE  DE 
DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE. Às quatorze horas e dez minutos do dia 
doze  de  dezembro  do ano  de  dois  mil  e  quatorze,  iniciou-se  a  décima  quarta  reunião 
ordinária  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 e Professor Eliano Souza de Freitas. 
REPRESENTANTES  DO  NÚCLEO  PROFISSIONAL:  Professor  Gilberto  Vale 
Rodrigues, Professor Alberto de Figueiredo Gontijo e Professor Eduardo Antônio Ferraz 
Coelho.  REPRESENTANTE  DA  COORDENAÇÃO  DO  NAPq/CENEX:  Professor 
Giovane  Azevedo.  REPRESENTANTE  DA  COORDENAÇÃO DA  GESTÃO 
PEDAGÓGICA: Professora  Lílian  Borges  Brasileiro.  REPRESENTANTE  DOS 
DISCENTES: André Gomes de Menezes e Eduardo Moreira Torres Junior. O primeiro 
item  de  pauta  foi  PEDIDO  DE  AUTORIZAÇÃO  PARA  REALIZAÇÃO  DE 
PESQUISA DE DOUTORADO pela Professora Kelly Melillo. Foi aprovada a solicitação, 
no entanto, condicionada à apreciação do NAPq. O segundo item de pauta foi PEDIDO DE 
PROGRESSÃO  DOCENTE: Foram  aprovados,  pela  unanimidade  dos  membros,  os 
pedidos de progressão dos seguintes professores: Paula Resende Adelino, do nível 2 para o 
nível 3, da classe DIII da carreira de EBTT; Antônio José Lopes Alves, do nível 3 para o 
nível 4, da classe DIV da carreira de EBTT; Anísio Rogério Braga, do nível 3 para o nível 
4, da classe DIII da carreira EBTT; Francis Arthuso Paiva, do nível 2 para o nível 3, da 
classe DIII da carreira de EBTT e Nora Olinda Cabrera Zuniga, do nível 2 para o nível 3, 
da classe de Professor Adjunto da carreira de Magistério Superior. Outro item de pauta foi 
o PEDIDO DE AFASTAMENTO DO PAÍS da Professora Anny Jackeline Torres para XII 
Congresso Luso-Afro-Brasileiro (CONLAB) na Universidade Nova de Lisboa,  Portugal, 
entre  os  dias  três e  dez de fevereiro de dois  mil  e  quinze.  O pedido foi  aprovado por 
unanimidade,  no  entanto,  condicionada  à  apresentação  de  substituto  para  assumir  os 
encargos  didáticos  no  período  letivo.  Próximo  item  de  pauta  foi  PEDIDO  DE 
AUTORIZAÇÃO  PARA  COMPOR  O  GRUPO  DE  TRABALHO  DE  CURSO  À 
DISTÂNCIA EAD-PELC e vida saudável, da Professora Eliene Lopes Faria, no período 
entre dezembro de dois mil e quatorze e agosto de dois mil e quinze. O pedido foi aprovado 
pela  unanimidade  dos  membros.  Foi  solicitada,  também  pela  Professora  Eliene, 
PARTICIPAÇÃO  NO  GRUPO  DE  MESTRADO  PROFISSIONAL  DA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO (PROMESTRE) no período entre junho de dois mil e 
quatorze e junho de dois mil e dezessete que foi aprovado por unanimidade. Depois foi 
discutido  o  item  SOLICITAÇÃO  DE  DATAS  PARA  REALIZAÇÃO  DO  I 
ENCONTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE EM 2015: Ficou decidido que será aguardada 
a definição dos horários de aula de dois mil quinze para posteriormente definir as datas do 
encontro.  Outro  item de  pauta  foi  sobre  o  PROJETO CALOURADA DO GRÊMIO 
ESTUDANTIL: O projeto da Calourada 2015 foi apresentado pelo Grêmio para as datas 
26 e 27 de fevereiro, que foram aprovadas. Foi lembrada a importância da participação de 
servidores  técnicos-administrativos,  que  aderiram  ao  rodízio  de  férias  (aprovado  em 
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reunião da CADEC do dia 14 de novembro de 2014), para acompanhar e dar suporte ao 
evento.  Também  foi  ressaltado  que  a  camisa  de  calourada  não  poderá  ter  a  logo  do 
COLTEC caso tenha algum patrocínio. Sobre as brincadeiras propostas, houve preocupação 
com o “Cabo de Guerra”, que pode causar acidentes, porém, os representantes do Grêmio 
alegaram que serão feitas recomendações aos participantes para evitar tais acidentes. Após 
discussões,  todos  os  membros  da  Câmara  aprovaram  o  projeto.  Outro  item  foi 
SOLICITAÇÃO  DE  PARECERISTA  PARA  O  PROJETO  PEDAGÓGICO  DO 
CURSO  TÉCNICO  SUBSEQUENTE  EM  BIOTECNOLOGIA. Foi  indicada  a 
Professora  Lílian  Borges  juntamente  a  Pedagoga  Patrícia  Capuccio  e/ou  Professora 
Carmem De Caro Martins ou Professor Alexandre Benvindo para elaborar o parecer. Outro 
item foi  APRESENTAÇÃO DE PARECER SOBRE O PROJETO PEDAGÓGICO 
DE CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE DE INFORMÁTICA. A Professora Lílian 
Borges apresentou o parecer elaborado por ela, Professor Adriano Borges e a Pedagoga 
Patrícia Capuccio e, depois de discutir pontos importantes do projeto, o parecer que indica 
que o projeto será encaminhado aos proponentes para reformulação, foi aprovado, por nove 
votos a favor e uma abstenção. Passou-se ao item AVALIAÇÃO DOS MODELOS DE 
PROGRAMA DE CURSO E PLANO DE AULAS DAS DISCIPLINAS. A Diretoria 
apresentou um modelo de planos de disciplinas para serem executados em dois mil e quinze 
a fim de que haja maior transparência e organização dentro do Colégio.  A proposta foi 
aprovada  pela  unanimidade  dos  membros.   Item  AVALIAÇÃO  DOS  PLANOS DE 
TRABALHO  PARA  2015  COM  DECISÃO  SOBRE  OS  PEDIDOS  DE 
PROFESSORES SUBSTITUTOS E BOLSISTAS. O Diretor apresentou uma planilha 
elaborada a partir de resultados retirados dos planos de trabalho fornecidos pelos docentes. 
Decidiu-se que essa planilha será encaminhada a todos os setores para revisão. Sobre a 
alocação de bolsistas e professores substitutos, será realizada uma reunião extraordinária 
para definir sobre esse assunto dia vinte e três de dezembro de dois mil e quatorze. Passou-
se  ao  item  AVALIAÇÃO  DO  PROGRAMA  DE  ENSINO  DE  LÍNGUAS 
ESTRANGEIRAS NO COLTEC. O projeto foi encaminhado ao Professor Francis Paiva 
para elaborar o parecer após ser  ressaltado que no texto não ficou claro quantas turmas há 
por  série  e  quantos  alunos  há  por  sala,  o  que  justificaria  a  necessidade  de  mais  dois 
professores efetivos e dois professores substitutos conforme solicitação do projeto. Devido 
a poucos números de vaga, não haverá professores substitutos suficientes para atender a 
todos os setores solicitantes. Outros Assuntos: 1) Continuação do curso de chinês com a 
parceria  do  Instituto  Confúcio.  Foi  aprovada  pela  unanimidade  dos  membros  a 
continuação do curso no próximo ano. 2) Aprovação da Confraternização de Natal 2014 
no Coltec: Foi aprovada por todos os membros o parecer sobre a Confraternização de Natal 
do Coltec a ser realizada dia dezenove de dezembro de dois mil e quatorze. 3) Lançamento 
de notas de recuperação:  A professora Lilian solicitou que a CADEC se manifestasse 
sobre o fechamento do sistema Cadsoft para visualização das notas de recuperação pelos 
alunos,  uma  vez  que  nos  Conselhos  de  Classe  do  3º  trimestre  muitos  professores  se 
manifestaram contrários  à  visualização das  notas  totais  do ano.  Professores  alegaram a 
inconveniência de receber inúmeros e-mails de alunos solicitando revisão de notas, fora da 
data prevista no calendário. A CADEC decidiu por manter aberto o sistema e não solicitar 
que os professores aguardassem o Conselho de Classe final para lançar as notas. Nada mais 
havendo  a  tratar,  deu-se  por  encerrada  a  reunião  às  dezoito  horas,  em que  eu,  Roseli 
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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, doze de dezembro de dois mil e quatorze.
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