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ATA  DA  DÉCIMA  SÉTIMA  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA VINTE E SETE 
DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE. Às treze horas e quarenta e oito minutos 
do dia vinte e sete de novembro do ano de dois mil e quinze, iniciou-se a décima sétima 
reunião  extraordinária  da  Câmara  Deliberativa  do  Colégio  Técnico  da  UFMG,  sob  a 
presidência  da  Vice-Diretora  Natália  Martins  Carneiro  e  com a  presença  dos  seguintes 
representantes dos Núcleos: REPRESENTANTES DO NÚCLEO BÁSICO: Professores 
Andréa  Horta  Machado,  Rosilene  Siray  Bicalho  e  Eliezer  Raimundo  de  Souza  Costa. 
REPRESENTANTES  DO  NÚCLEO  PROFISSIONAL: Professores  Lílian  Borges 
Brasileiro, Adriano Borges da Cunha e Daniel Menezes Souza.  COORDENADOR DO 
NAPq/CENEX: Professor Alfredo Luis Martins Lameirão Mateus.  REPRESENTANTE 
DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS: Laura Gonçalves, Carolina Cândida da Cunha 
e  Ênio  Cardoso  Damasceno.  REPRESENTANTE  DISCENTE.  Bárbara  Contarini 
Benedito  Ferreira  e  Mateus  Mourão  Silva.  A  reunião  começou  com  o  item 
FECHAMENTO  DO  COLÉGIO  EM  JANEIRO  E  FÉRIAS  COLETIVAS  DOS 
TÉCNICOS  ADMINISTRATIVOS.  A  Professora  Lílian,  Presidente  da  Comissão  de 
Estudo do Fechamento do Coltec em janeiro, apresentou parecer recomendando que: 1. A 
CADEC  não  estabeleça  um período  de  interrupção  geral  das  atividades  acadêmicas  e 
administrativas em janeiro de 2016. 2. Os Gestores Administrativos elaborem, em conjunto 
com as seções sob sua responsabilidade, os períodos de férias dos TAE's de acordo com as 
diretrizes apontadas no documento. Quando necessário manter a seção em funcionamento 
em período não letivo, recomenda-se que seja com o quadro mínimo de servidores.  3. As 
seções  que  permanecerem  em  funcionamento  em  janeiro  de  2016  devem  apresentar 
relatório  detalhado  das  atividades  desenvolvidas  durante  o  mês.  O relatório  deverá  ser 
encaminhado  a  essa  comissão  até  o  dia  19  de  fevereiro  de  2016,  para  avaliação  do 
procedimento adotado e apresentação de relatório final à CADEC na reunião ordinária de 
março. A servidora Carolina expôs a necessidade de discutir a proposta da comissão com os 
outros  técnicos  administrativos  para  algumas  reformulações  que  melhor  atendam  a 
categoria. Por fim, deu-se o seguinte encaminhamento: Foi aprovada, por unanimidade, a 
recomendação da comissão no que diz respeito ao item 3, aqui exposto, e acordado que os 
técnicos  administrativos  deverão  enviar  documento  com  sugestões  de  alteração  à  da 
proposta  até 29 de fevereiro de 2016, sendo que,  a discussão e votação do tema serão 
realizadas na reunião ordinária da CADEC de 11 de março de 2016. Passou-se ao item 
PEDIDO DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO “TECNOLOGIA DO 
BAMBU”. Retirado de pauta.  Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião 
às quinze horas e vinte minutos, em que eu, Roseli Aparecida dos Santos, Secretária da 
Câmara Deliberativa, lavrei a presente ata que vai assinada por mim membros presentes à 
reunião em que ela for lida e aprovada. Belo Horizonte, vinte e sete de novembro de dois 
mil e quinze.
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