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ATA  DA  DÉCIMA  QUARTA  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
DELIBERATIVA  DO  COLÉGIO  TÉCNICO  REALIZADA  NO  DIA  DOIS  DE 
JUNHO DE 2015. Às onze horas e trinta minutos do dia dois de junho do ano de dois mil e 
quinze,  iniciou-se  a  décima  quarta  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 
Eliano Souza de Freitas, Professor Francis Arthuso e Paiva e Professora Rosilene Siray 
Bicalho.  REPRESENTANTES DO NÚCLEO PROFISSIONAL:  Professor Alberto de 
Figueiredo  Gontijo. REPRESENTANTE  DA  GESTÃO  PEDAGÓGICA:  Professora 
Lílian  Borges  Brasileiro.  REPRESENTANTE  DOS  DISCENTES:  Eduardo  Moreira 
Torres Júnior. O único item de pauta foi sobre PEDIDOS DE AFASTAMENTOS NO E 
DO PAÍS E RESPECTIVOS AUXÍLIOS FINANCEIROS: Foi discutido a respeito dos 
pedidos de afastamento de servidores docentes e a possibilidade de concessão de auxílio 
financeiro, já que os recursos do Colégio estão limitados. Foram aprovados, por seis votos a 
favor e um contra, os pedidos de afastamento dos professores  Eduardo Ferraz Coelho, 
Daniel Menezes Souza, Bruno Mendes Roatt e Mariana Costa Duarte para participarem 
do 51º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, em Fortaleza, Ceará, no 
período de quatorze a dezoito de junho. Deliberou-se que o Setor de Patologia  Clínica 
apresente  maior  detalhamento  das  atividades  de  reposição  indicando  o  nome  dos 
responsáveis pela substituição e os horários em que serão feitas as reposições para cada 
subturma.  Esse  detalhamento  deverá  ser  feito  no  sistema  Arcos  com  cópia  à  Gestão 
Pedagógica. Deliberou-se, ainda, que o Setor providencie,  junto à Gestão Pedagógica, a 
relação de professores responsáveis por cada disciplina a fim de atualizar  o horário de 
aulas.  Passou-se ao pedido da  professora  Gisele  Brandão Machado de Oliveira,  para 
participar  do  “Reunión  Internacional  de  coordenadores  de  proyetos  de  Gestión  de  
Políticas  Públicas  para  La  calidad  social  y  ambiental” na  Universidad  de  Cartagena, 
Colômbia, entre os dias oito e doze de junho. O pedido foi aprovado por unanimidade, e as 
aulas  da  respectiva  professora  serão substituídas,  no dia  oito,  pelos  professores  Glenda 
Rodrigues Silva(Setor de Química) e, Francis Arthuso Paiva (Setor de Letras); as aulas do 
dia nove, pela professora Lúcia Maria Porto de Paula (Setor de Biologia); e a aula do dia 
dez será reposta dia quinze de junho. O pedido da professora Paula Resende Adelino foi 
retirado da pauta para maiores esclarecimentos a respeito dos horários de reposição de aulas 
por ela propostos. A solicitação deverá ser incluída novamente na pauta da próxima reunião 
ordinária da Cadec. Passou-se ao pedido da professora Fernanda Peçanha Carvalho para 
apresentação  de  trabalho  no  16°  Congresso  Brasileiro  de  Professores  de  Espanhol  na 
Universidade Federal de São Carlos, no período de vinte e oito a trinta e um de julho, que 
foi aprovado  por  unanimidade.  Também  foi  aprovado  por  unanimidade  o  pedido  de 
afastamento do professor José Eduardo Borges Moreira para apresentação de trabalho no 
VII Fórum da Rede Kino, integrante da 10º CineOP em Ouro Preto, nos dias dezoito e 
dezenove de junho. A respeito da votação pela concessão de auxílio para os afastamentos 
para participação em eventos, foram seis votos a favor do corte total do auxílio e um voto a  
favor do corte parcial. Portanto, serão concedidos recursos financeiros apenas para projetos 
aprovados anteriormente a esta reunião.  Haverá nova avaliação a respeito da concessão 
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desse tipo de auxílio financeiro na reunião ordinária do mês de agosto. Nada mais havendo 
a tratar, deu-se por encerrada a reunião às treze horas, 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, dois de 
junho de dois mil e quinze.
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