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ATA  DA  DÉCIMA  QUINTA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
DELIBERATIVA  DO COLÉGIO TÉCNICO  REALIZADA  NO DIA  TREZE  DE 
FEVEREIRO DE DOIS MIL E QUINZE. Às quatorze horas do dia treze de fevereiro do 
ano  de  dois  mil  e  quinze,  iniciou-se  a  décima  quinta  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,  Paula  Resende  Adelino  e  Professora  Rosilene  Siray 
Bicalho.  REPRESENTANTES  DO  NÚCLEO  PROFISSIONAL:  Professor  Gilberto 
Vale  Rodrigues  e  Professor  Adilson  Assis  Moreira. COORDENADOR  DO 
NAPq/CENEX:  Professor  Giovane  Azevedo. REPRESENTANTE  DA 
COORDENAÇÃO DA GESTÃO PEDAGÓGICA: Professora Lílian Borges Brasileiro. 
REPRESENTANTE DOS  DISCENTES:  André  Gomes  de  Menezes  e  Ana  Carolina 
Gomes. O primeiro item de pauta foi DECISÃO SOBRE REFORMA NO PRÉDIO DO 
COLTEC: Foi informado pela SLOP que serão precisos alguns dias para efetuar reformas 
inadiáveis  no  prédio  necessitando  parar  as  atividades  do  Colégio  para  as  obras.  Ficou 
decidido então que dias dezenove e vinte de fevereiro não haverá aulas nem expediente 
administrativo no Coltec para realização das obras. Frisando que as aulas serão repostas 
com agendamento  de datas  posteriores.  Passou-se  à  APROVAÇÃO DAS ATAS DAS 
ÚLTIMAS REUNIÕES DA CADEC: Foram aprovadas por unanimidade as atas da 14ª 
Reunião  Ordinária  e  a  12ª  Reunião  Extraordinária  da  Cadec.  Outro  assunto  foi 
DEFINIÇÃO  DA  UTILIZAÇÃO  DO  SARADO  EM  2015:  A  diretoria  levantou  a 
discussão sobre a necessidade de preencher o Sarado para anexar aos relatórios INA de 
2014.  Ficou  decidido  que,  para  a  composição  do  INA  de  2014,  os  professores  ainda 
deverão preencher o Sarado, no entanto, a partir do relatório de 2015 ele não será mais 
solicitado.  Passou-se  à  DEFINIÇÃO  DE  DATA  PARA  O  I  ENCONTRO  DE 
EDUCAÇÃO E SAÚDE DO COLTEC:  O Setor de Atenção à Saúde recomendou as 
datas de 17 e 18 de março de 2015 para realização do Evento. Foi aprovada a concessão de 
um turno em cada dia solicitado pelo Setor, condicionado à disponibilidade dos palestrantes 
convidados. Outro assunto de pauta foi  PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS 
DE CURSO DE EXTENSÃO DO SETOR DE TGL:  O Setor  de TGL apresentou à 
Cadec propostas de cursos de extensão: “Curso de Informática Básica”, “AutoCad 2D” e 
“AutoCad  3D”.  Foi  discutido  o  parecer  feito  pelo  Professor  Márcio  Fantini  não 
recomendando  a  aprovação  dos  cursos  e,  por  fim,  a  Câmara  decidiu  que  o  Professor 
Giovane  fará  uma  interlocução  com  o  Professor  Márcio  Fantini  para  sanar  algumas 
inconsistências  apresentadas  no  parecer.  Próximo  item  de  pauta  foi  PEDIDO  DE 
APROVAÇÃO DE PROJETOS DO GRÊMIO ESTUDANTIL:  A Professora Natália 
ressaltou aos alunos presentes que um professor deverá fazer um parecer sobre os projetos 
apresentados assim como a Comissão de Eventos.   Também se discutiu sobre a calourada 
que será realizada dias 26 e 27 de fevereiro e foi aprovada por unanimidade a alteração do 
início das atividades do dia 26 para as onze horas e dez minutos do dia 26. Passou-se ao 
item  CONCESSÃO  DE  AUXÍLIO  FINANCEIRO  PARA  PARTICIPAÇÃO  DE 
CONGRESSOS E EVENTOS.  O Diretor Carlos Villani levantou a questão da possível 
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diminuição do orçamento do Coltec, portanto, será preciso estabelecer outros critérios para 
concessão de auxílio financeiro para professores participarem de Congressos e Eventos em 
geral. Para isso, a sugestão da Diretoria é criar uma comissão que proponha quantitativos de 
acordo com a nova condição financeira do Colégio e, até segunda ordem, todos os pedidos 
não serão concedidos. Foram aprovados pela Câmara os seguintes nomes para a comissão: 
Professores  Giovane  Azevedo,  Rosilene  Siray  e  Francis  Arthuso.  Passou-se  ao  item 
PEDIDOS DE AUXÍLIO. Em caráter excepcional, foram aprovados pela unanimidade, os 
pedidos de auxílio dos professores Rita de Cássia Augusto, entre os dias vinte e cinco e 
vinte  e oito  de fevereiro de 2015,em Belém do Pará,  para apresentação de trabalho no 
Congresso Internacional  ABRALIM; e Anísio Rogério Braga,  entre  os dias dezessete e 
dezenove de março de 2015, em Sevilla na Espanha, para apresentação de trabalho no ICIT 
(Conferência Internacional em Tecnologia Industrial 2015), uma vez que  os pedidos foram 
feitos antes da decisão da Câmara. Outro item de pauta foi a  ALOCAÇÃO DE DUAS 
VAGAS  DE  PROFESSORES  SUBSTITUTOS  REMANESCENTES.  Foi  feito  um 
acordo com as administrações do Teatro Universitário e do Centro Pedagógico em que 02 
vagas para professor substituto da EBAP foram concedidas ao Coltec. Ficou decidido, por 
oito votos a favor, um voto contra e uma abstenção, que as vagas serão alocadas nos setores 
de Automação e de Letras. Passou-se ao item  APROVAÇÃO DO RESULTADO DOS 
PROCESSOS SELETIVOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS.  Foram aprovados, 
pela unanimidade dos membros, os resultados dos concursos para professores substitutos 
dos setores de Língua Estrangeira, realizado dia seis de fevereiro de acordo com Edital nº49 
de vinte e cinco de janeiro de 2015, sendo aprovado o candidato Ming Wen NG; e de 
Matemática, realizado dia onze de fevereiro de acordo com Edital nº 31 publicado no DOU 
em 20 de janeiro de 2015, sendo aprovado o candidato Luiz Guilherme Silva Ribeiro. Nada 
mais  havendo  a  tratar,  deu-se  por  encerrada  a  reunião  às  dezessete  horas  e  cinquenta 
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, treze de fevereiro de dois mil e quinze.
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