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ATA  DA  DÉCIMA  SÉTIMA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
DELIBERATIVA  DO  COLÉGIO  TÉCNICO  REALIZADA  NO  DIA  DEZ  DE 
ABRIL DE DOIS MIL E QUINZE. Às quatorze horas do dia dez de abril do ano de dois 
mil  e  quinze,  iniciou-se  a  décima  sétima  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 
Professor  Francis  Arthuso  Paiva,  Eliano  Souza  de  Freitas  e  Professora  Rosilene  Siray 
Bicalho.  REPRESENTANTES  DO  NÚCLEO  PROFISSIONAL:  Professor  Gilberto 
Vale Rodrigues, Professor Alexandre Benvindo de Sousa e Professor Alberto de Figueiredo 
Gontijo. 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  Eduardo Moreira  Torres  Júnior.  O primeiro  item de  pauta  foi  a 
APROVAÇÃO  DAS  ATAS  DAS  ÚLTIMAS  REUNIÕES  DA  CADEC:  Foram 
aprovadas, por unanimidade, a ata da 13ª Reunião Extraordinária da Cadec, realizada dia 
vinte e sete de fevereiro, e a ata da 16ª Reunião Ordinária da Cadec realizada dia treze de 
março de dois mil e quinze. Passou-se a PEDIDOS DE DIÁRIAS E AFASTAMENTOS 
NO PAÍS:  O primeiro  pedido avaliado foi  da Professora Cláudia Natália  Ferreira  para 
compor banca de avaliação de professor adjunto na Escola de Farmácia da Universidade 
Federal de Ouro Preto, entre os dias treze e dezessete de abril de 2015, sendo sua substituta 
no período,  a  Professora Mariana Costa  Duarte.  O segundo pedido,  com solicitação  de 
diárias e passagens aéreas, foi da Professora Lúcia Maria Porto de Paula para apresentação 
de trabalho na Universidade Federal de Juiz de Fora, entre os dias vinte e oito e trinta de 
abril  de 2015, sendo seu substituto o Professor Alexandre Benvindo de Sousa.  Os dois 
pedidos foram aprovados pela unanimidade dos membros. Passou-se ao item PEDIDO DE 
APROVAÇÃO  DO  PROJETO  DE  COOPERAÇÃO  COLTEC-ARGENTINA.  A 
Professora  Lílian  Borges  apresentou  seu  parecer  em  relação  ao  projeto.  Depois  de 
discutidas algumas questões, o projeto foi aprovado, com 9 votos a favor e 1 abstenção, no 
entanto, com ressalvas: 1- terão ajuda financeira somente os alunos que têm assistência da 
FUMP; 2- o apoio financeiro será definido pela Diretoria em conjunto com a Comissão 
responsável;  3-  além  das  considerações  a  serem  acrescentadas  no  projeto,  conforme 
parecer. A Cadec indica que seja inserido um item relativo às normas disciplinares. Outro 
item avaliado  foi  o  PROJETO DE EXTENSÃO “CONCEPÇÃO DE POSTOS DE 
TRABALHO:  CENTRADA  NA  ATIVIDADE.  PROJETO  DE  ESPAÇOS  DE 
TRABALHO.  OBJETO  DA  CONCEPÇÃO:  ÁREAS  DA  UNIDADE 
TERMELÉTRICA JOSÉ SOARES PEREIRA/RN – PETROBRÁS”:  O projeto  foi 
elaborado pelo Professor Adson Eduardo Resende e analisado pelo parecerista Professor 
Eduardo Antônio Ferraz Coelho. Foi aprovado, pela unanimidade dos membros, o mérito 
do projeto conforme indicação do parecer aprovando o mérito do projeto, mas sugerindo 
que  a  Direção  tenha  um  encaminhamento  direto  junto  ao  Professor  Adson  a  fim  de 
solucionar  aspectos  burocráticos  e  financeiros.  Passou-se  ao  item  PEDIDO  DE 
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA O SETOR DE TGL: O pedido foi retirado 
de  pauta  e  encaminhado  à  COPEP para  análise. Passou-se  ao  item INCLUSÃO DOS 
DIAS 14 E 21 DE MARÇO COMO SÁBADOS LETIVOS:  O pedido foi feito  pela 
Gestão  Pedagógica,  em  função  de  atividades  de  campo  realizadas  nessas  datas,  pelos 
professores Rosilene Siray Bicalho e Eliano Souza de Freitas, com alunos do 1° ano, tendo 
sido aprovado pela unanimidade dos membros da Câmara.  ANÁLISE DA RESPOSTA 
EM RELAÇÃO AO PROJETO DE INFORMÁTICA BÁSICA:  Retirado  de  pauta. 
Item de ANÁLISE DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO (PPC) TÉCNICO EM 
INFORMÁTICA:  A  Professora  Lílian  Borges  explicou  sobre  a  proposta  de  curso 
subsequente noturno de Técnico  em Informática.  A Cadec indicou que os  horários  dos 
cursos noturnos deve ser de 18h50 às 22h05, com aulas de 45 minutos e intervalo de 15 
minutos, de 20h20 às 20h35. Deverá ser discutido com os proponentes o acréscimo de duas 
semanas de aula no Módulo 3 para a integralização do curso. A respeito das questões de 
infraestrutura,  a  Cadec  se  posicionou  contrária  às  reformas  físicas  solicitadas.   Foi 
demandado à COPEP avaliação a respeito da distribuição dos encargos didáticos docentes, 
especialmente considerando-se o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), que agrega 
os setores de Eletrônica, Informática e Instrumentação. Também foi encaminhado à COPEP 
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análise do número de alunos por turma dos cursos subsequente noturno e integral diurno, 
além das questões apontadas no parecer para análise da instância pedagógica. A Câmara 
aprovou o parecer da comissão responsável, encaminhando o parecer à COPEP. Passou-se 
ao item APROVAÇÃO DE MODELO DE PLANO DE ENSINO PARA TODAS AS 
DISCIPLINAS  DO  COLTEC  E  ENCAMINHAMENTOS:  Foi  aprovado,  por 
unanimidade, com algumas ressalvas em relação à divulgação das informações, o modelo 
de plano de curso apresentado pela  Diretoria  que posteriormente  foi  encaminhado para 
análise da COPEP.  Passou-se a Outros Assuntos: 1) Pedido de aprovação de projeto de 
pesquisa do Professor  Edson Santos:  O projeto  "Seleção,  revisão e  reformulação de  
artigos  publicados  em  revistas  nacionais  e/ou  apresentados  em  congressos  para  
publicação  em livro",  foi  aprovado  pela  unanimidade  dos  membros. 2)  Regulação  do 
funcionamento  do  Grêmio  Estudantil  aos  sábados  letivos:  Foi  aprovado,  por 
unanimidade, a abertura da sala do Grêmio aos sábados em que houverem aulas, ficando 
regulamentada  essa  decisão.  3)  Aprovação  de  projetos  do  Grêmio  Estudantil:  O 
primeiro  foi  o  projeto  “MINIONU”,  aprovado  de  acordo  com  decisão  do  parecerista 
Professor  Francis.  Outro  projeto  foi  “Debates  Estudantis”,  também  aprovado  por 
unanimidade e o terceiro projeto foi “Monitorias de Estudo”, aprovados de acordo com o 
parecerista  Professor  Alexandre  Martins.  4)  Apreciação  do  projeto  da  comissão  de 
formatura 2015: Foi aprovado, por unanimidade, o “Festival de Açaí” a ser elaborado pela 
turma  de  3º  ano.  5)  Aprovação  de  Calendário  Eventos  2015:   Aprovado  pela 
unanimidade dos membros o Cronograma de Eventos no Salão de Exposição para 2015, 
apresentado pelo CORE. 6) Aprovação do relatório referente aos Planos de Trabalho: 
Foi aprovado, por unanimidade,  o relatório sobre os planos de trabalho dos docentes e já 
feito seu encaminhamento à COPEP. Foi aprovada também sua divulgação através de e-
mail  e  na  intranet  do  Colégio.  5)  Aprovação  do  relatório  final  da  Comissão  de 
elaboração de critérios para concessão de diárias e passagens: O relatório foi aprovado 
por  10  votos  a  favor  e  uma  abstenção,  sendo  sugerido  a  criação  de  uma  comissão 
permanente  que  avalie  todos  os  pedidos.  7)  Aprovação  das  atas  de  concursos  de 
professores substitutos:  Foram aprovados, por unanimidade, as atas dos concursos para 
contratação de professores substitutos para o Setor de Letras,  Edital  247/2015, e para o 
Setor de Instrumentação, Edital 239/2015. 8) Divulgação de atas da Cadec: Foi aprovada 
a divulgação das atas da Cadec, tanto na Intranet quanto no Site do Coltec, por 7 votos a 
favor e 4 votos contrários. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 
dezoito  horas  e  cinco 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, dez de abril de dois mil e quinze.
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