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ATA  DA  DÉCIMA  OITAVA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
DELIBERATIVA  DO  COLÉGIO  TÉCNICO  REALIZADA  NO  DIA  OITO  DE 
MAIO DE DOIS MIL E QUINZE. Às quatorze horas e trinta minutos do dia oito de maio 
do  ano  de  dois  mil  e  quinze,  iniciou-se  a  décima  oitava  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:  REPRESENTANTE  DO  NÚCLEO  BÁSICO: 
Professor  Francis  Arthuso  Paiva.  REPRESENTANTES  DO  NÚCLEO 
PROFISSIONAL: Professor Gilberto Vale Rodrigues e Professor Alberto de Figueiredo 
Gontijo.  REPRESENTANTE  DOS  TÉCNICOS  ADMINISTRATIVOS:  Laura 
Gonçalves.  COORDENADOR  DO  NAPq/CENEX: Professor  Giovane  Azevedo. 
REPRESENTANTE  DA  COORDENAÇÃO  DA  GESTÃO  PEDAGÓGICA: 
Professora  Lílian  Borges  Brasileiro.  REPRESENTANTES DOS DISCENTES: André 
Gomes  de  Menezes  e  Eduardo Moreira  Torres  Júnior.  O primeiro  item de pauta  foi  a 
APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO DA CADEC: Foi  aprovada,  por 
unanimidade, a ata da 17ª Reunião Ordinária da Cadec realizada dia dez de abril de dois mil 
e  quinze.  Passou-se  a  APROVAÇÃO  DA  ATA  DE  SELEÇÃO  DE  PROFESSOR 
SUBSTITUTO. Foi ratificada a aprovação ad-referendum da Câmara, pela unanimidade 
dos membros, da ata de seleção do concurso para professor substituto do Setor de Ciências 
Sociais, de acordo com Edital 180/2015 de vinte e seis de fevereiro de 2015. Passou-se ao 
item APROVAÇÃO DOS RELATÓRIOS INDIVIDUAIS INA DE 2014. Primeiramente 
ficou decidido  que  a  Diretoria  enviará  ofício  aos  professores  Adilson Assis  Moreira  e 
Anísio Rogério Braga para que justifiquem a não entrega dos pareceres dos relatórios INA 
de Arnaldo de  Moura Vaz da Silva  e  João Paulino  Vale  Barbosa,  pelos  quais  ficaram 
responsáveis da elaboração. Os respectivos relatórios deverão ser analisados na próxima 
reunião da Câmara.  O relatório do Professor  Adilson Assis Moreira  foi aprovado com 
ressalvas. Foram aprovados pela unanimidade dos membros os relatórios INA de 2014 dos 
professores:  Adriano  Borges  da  Cunha,  Adson  Eduardo  Resende,  Airton  Carrião 
Machado, Alberto de Figueiredo Gontijo, Alexandre Benvindo de Sousa, Alexandre 
Fagundes Faria, Alexandre Martins de Melo e Souza, Alfredo Luis Martins Lameirão, 
André Saraiva de Lacerda Costa,  Andréa Horta  Machado,  Anísio  Rogério  Braga, 
Anny Jackeline  Torres  Silveira,  Antônio  José  Lopes Alves,  Carlos  Eduardo Porto 
Vilanni, Carmem Maria De Caro Martins, Cláudia Natália Ferreira, Edson Santos de 
Oliveira,  Eduardo Antônio Ferraz Coelho, Eduardo Fernandes Barbosa, Eliano de 
Souza M. Freitas, Eliene Lopes Faria, Eliezer Raimundo de Souza Costa, Fernanda 
Peçanha  Carvalho,  Francis  Arthuso  Paiva,  Gilberto  do  Vale  Rodrigues,  Giovane 
Azevedo,  Gisele  Brandão  Machado  de  Oliveira,  Helder  de  Figueiredo  e  Paula, 
Humberto  Nobuyoshi  Honda,  João  Eduardo  Montandon  de  Araújo  Filho,  José 
Eduardo Borges Moreira,  Kátia Pedroso Silveira, Kelly Maria de Campos Fornero 
Abreu de Lima Melillo,  Lea Dutra Costa Viana, Leandro Maia Silva, Lilian Borges 
Brasileiro,  Lívia Alves Moreira,  Lúcia Maria Porto de Paula,  Luciano de Almeida 
Pereira,  Marcelo Chiareto,  Marcelo Salviano Barreto, Márcio Fantini de Miranda, 
Marcos Antônio Nicácio, Maria Aparecida Souza Gerken, Maria José Alves, Natália 
Martins  Carneiro,  Nora  Olinda  Cabrera  Zúñiga,  Paula  Resende  Adelino,  Rita  de 
Cássia  Augusto,  Rogata  Soares  Del  Gaudio,   Rosilene  Siray  Bicalho,  Sérgio  Luiz 
Talim e Virgínia Fernandes Mota. Outro item discutido, dentro deste tema, foi o modelo 
de  parecer  elaborado  pela  Diretoria  que,  devido  à  falta  de  praticidade,  o  formato  de 
formulário e ausência de itens importantes, deverá ser reformulado. Foi discutida também a 
validade  do  SARADO,  já  que  os  professores  alegam  que  ele  não  está  sendo  eficaz. 
Portanto, será levado ao Conselho Diretor pedido de criação de novos critérios de avaliação 
que o substituam. Ficou decidido, ainda, que no próximo ano, a distribuição dos relatórios 
para elaboração pareceres deverá ser por sorteio individual considerando, para análise, além 
do  relatório,  o  plano  de  trabalho  docente  do  respectivo  ano,  bem como  o  parecer  do 
relatório  do  ano  anterior,  caso  tenha  sido  aprovado  com ressalvas  ou  reprovado.  Para 
elaboração do plano de trabalho do ano seguinte o docente deverá se basear no plano e no 
parecer  de relatório  do ano anterior.  Outros Assuntos: 1)  Análise  do parecer  sobre o 
curso técnico de Biotecnologia.  Foi apresentado, pela Professora Lílian, o parecer dado 
pela  comissão  responsável  sobre  o  Curso  Técnico  de  Biotecnologia,  na  modalidade 
subsequente.  De  acordo  com  a  comissão,  o  Projeto  Pedagógico  do  Curso  atende  aos 
aspectos legais, sobretudo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Técnico de 
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Nível Médio (Resolução MEC 06/2012) e o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Os 
aspectos pedagógicos  estão em consonância com as discussões realizadas  anteriormente 
para  os  cursos  subsequentes  do  Coltec.  O  parecer  ressalta  que  é  fundamental  que  a 
instituição garanta todas as condições administrativas, pedagógicas e de infraestrutura para 
seu funcionamento, assegurando a qualidade do curso proposto. Segundo a comissão, para 
que haja aprovação total do projeto, é preciso concordância dos setores para os quais há 
demandas de oferecimento de disciplinas relacionadas. No entanto, os membros da Câmara, 
considerando a importância da criação de novos cursos, decidiram, por unanimidade, pela 
aprovação  do projeto,  que  será  encaminhado  à  COPEP para  definir  sobre  os  encargos 
didáticos  do  curso.  Conforme  o  parecer,  a  COPEP também  precisará  definir  sobre  os 
critérios e procedimentos de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, 
que serão implementados por meio de resolução. 2) Análise do Plano de Qualificação de 
Docentes e Técnicos e Plano de Capacitação para os TAE's. A Professora Natália leu o 
parecer,  elaborado  pela  comissão  responsável,  indicando  a  aprovação  do  plano  de 
qualificação  dos  servidores  e  plano  de  capacitação  para  os  TAE's  e  entendendo  que  é 
direito de todos os servidores o afastamento para qualificação. Por fim, a Câmara aprovou 
por unanimidade o voto da comissão. Será encaminhado à EBAP um documento com o 
pedido  de  aprovação  do  plano  pelo  Conselho  Diretor.  3)  Abertura  e  fechamento  do 
Sistema Cadsoft para lançamento de notas.  O Sistema Cadsoft estará disponível para 
acesso aos  professores  até  às  23h59 da  data  limite  para  lançamento  das  notas  que,  no 
primeiro trimestre, ocorrerá dia 18 de maio de 2015. Os professores que não efetuarem o 
lançamento até a data indicada em calendário deverão entregar justificativa à Diretoria. O 
Sistema  será  reaberto  após  a  realização  do  último  Conselho  de  Classe  do  trimestre, 
conforme  calendário.  Essa  informação  será  enviada  por  e-mail  aos  professores.  4) 
Participação  dos  docentes  no  Conselho  de  Classe.  É  obrigatória  a  participação  dos 
docentes nas reuniões de Conselho de Classe de suas turmas. Os professores que tiverem 
aula no mesmo horário do Conselho de Classe deverão dispensar os alunos. Nas reuniões 
do  Conselho  de  Classe  o  SAE disponibilizará  lista  de  presença  nominal  indicando  os 
professores que deveriam estar presentes em cada reunião. A Gestão Pedagógica atualizará 
os nomes dos professores, por turma, no horário de aulas.  5) Detalhamento de atas da 
Cadec. Ficou decidido que os itens de atas da Cadec deverão ser mais detalhados a fim de 
garantir o histórico das decisões desse orgão, e quando solicitado, tais decisões deverão ser 
transformadas em resoluções. Decidiu-se também que a pauta da Cadec deverá ser enviada 
a todos os servidores do Colégio e não só para os membros da Câmara. 6) Realocação de 
vaga de professor  substituto  do Setor  de Instrumentação.  Devido ao andamento  do 
concurso  para  professor  efetivo  do  Setor  de  Instrumentação  já  estar  em fase  final,  foi 
avaliada  a  possibilidade  de  cancelar  o  concurso  para  professor  substituto  realizado  no 
mesmo  setor  alocando,  assim,  a  respectiva  vaga  em  outro  setor.  Foi  decidido,  por 
unanimidade,  que  a  vaga  ficará  com  o  Setor  de  Química  selecionado  por  ordem  de 
necessidade de mais  professores.  7) Link para Intranet.  A fim de facilitar  o acesso à 
Intranet, ficou decidido que será colocado um link na página do Coltec.  8) Informação 
sobre os setores de Eletrônica, Informática e Instrumentação.  A partir das discussões 
sobre a criação do curso subsequente de Técnico em Informática,  realizadas na reunião 
anterior da Cadec, os professores desses setores se reuniram e estão em negociação para 
otimização de infraestrutura e espaço físico disponíveis, além da otimização dos encargos 
didáticos,  considerando  as  competências  docentes.  9)  Aviso.  A  Vice-Diretora  fez  um 
comunicado sobre uma palestra sobre o livro "Histórias de Superação: pai e filho enfrentam 
o alcoolismo”, que será realizada no CAD I dia 12 de maio e pediu aos professores que 
incentivassem os alunos a participarem. 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 membros 
presentes à reunião em que ela for lida e aprovada. Belo Horizonte, oito de maio de dois 
mil e quinze.
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