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ATA  DA  SEGUNDA  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
DELIBERATIVA  DO  COLÉGIO  TÉCNICO  REALIZADA  NO  DIA  06  DE 
DEZEMBRO DE 2013. Às treze horas e cinqüenta minutos do dia seis de dezembro do 
ano de dois mil e treze, iniciou-se a 2ª reunião extraordinária da Câmara Deliberativa do 
Colégio Técnico da UFMG, sob a presidência do Senhor Vice-Diretor Prof. Carlos Eduardo 
Porto  Villani  e  com  a  presença  dos  seguintes  representantes  dos  Núcleos: 
REPRESENTANTES DO NÚCLEO BÁSICO:  Profª  Natália  Martins  Carneiro,  Prof. 
Francis Arthuso Paiva, Prof. Eliano Martins de Souza Freitas.  REPRESENTANTES DO 
NÚCLEO  PROFISSIONAL:  Prof.  Gilberto  do  Vale  Rodrigues,  Prof.  Adilson  Assis 
Moreira,  Prof.  Eduardo  Antônio  Ferraz  Coelho.  REPRESENTANTES  DOS 
SERVIDORES  TÉCNICOS  E  ADMINISTRATIVOS:  Claudiane  Vieira  Brandão. 
COORDENADOR  DA  GESTÃO  PEDAGÓGICA:  Profª  Lílian  Borges  Brasileiro. 
COORDENADOR  DO  NAPq/CENEX:  Prof.  Airton  Carrião  Machado. 
REPRESENTANTES DOS DISCENTES:   Marco Túlio Machado França.  O primeiro 
item da pauta foi Proposta da Comissão do PDI sobre  alocação das 08 vagas docentes: O 
Sr.  Vice-diretor  falou  sobre  a  pauta  do  dia  e  passou a  palavra  ao  prof.  Helder  para  a 
apresentação da proposta. O prof. Helder fez uma breve apresentação da proposta, ele disse 
que basicamente os setores mais críticos em relação ao quadro de servidores docentes é que 
foram estudados em relação as oito vagas docentes que estão prestes a vir para o Colégio. A 
proposta  sugere  a  criação  de  uma  Área  de  Formação  Profissional  de  Nível  Médio  em 
Tecnologia  da  Informação,  agrupando  os  Setores  de  Informática,  Eletrônica  e 
Instrumentação. Sugere ainda a criação de uma Área de Formação Profissional de Nível 
Médio em Ambiente e Saúde, congregando o Curso Integrado de Análises Clínicas e um 
novo Curso de Biotecnologia noturno, a ser oferecido na modalidade Pós-médio. E também 
um Curso Técnico em Informática.  Essas vagas seriam distribuídas para esses Núcleos. 
Como ainda esses núcleos não existem assim como os novos cursos técnicos, a proposta é 
que sejam distribuídas 3 (três) vagas docentes para o setor de Patologia Clínica, 3 (três) 
para o Setor de Instrumentação e 2 (duas) vagas para o Setor de Informática. A proposta foi 
colocada em votação e aprovada por unanimidade, com a observação de que os perfis das 
vagas serão discutidos com os  respectivos setores, pois ainda não existem esses Núcleos e 
com a ressalva de que todas as informações sobre os perfis dos candidatos têm que constar 
nos Editais dos concursos, inclusive a possibilidade de trabalho em todos os setores dos 
Núcleos inclusive no período noturno. Após discussões, a Profª Natália solicitou registro 
em ata da fala do Prof. Helder sobre o empenho, em futuras negociações de novas vagas, 
para o atendimento aos problemas atuais do Núcleo Básico, a partir dessa proposição de 
novos  cursos,  visando  uma  adequação  às  exigências  da  SETEC/MEC,  melhorando  as 
relações e permitindo maiores possibilidades. A Profª Natália também ressaltou o esforço 
atual dos docentes do ensino básico com o futuro projetado pelos cursos técnicos, na busca 
por implementação de uma política de identidade profissional para a Escola.  O próximo 
item da pauta foi apresentação do Projeto de Calourada para 2014. O discente Marco 
Túlio fez uma apresentação do projeto da calourada. Um dos objetivos do evento é garantir 
boa convivência e interação entre os alunos novatos e veteranos,  de diferentes cursos e 
turmas. O grêmio estava estudando a opção dos dias dessa calourada, a primeira opção seria 
nos dias 13 e 14 de fevereiro e a outra opção seria nos dias 20 e 21 do mesmo mês. De 
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acordo com Marco Túlio o grêmio prefere no início do mês de fevereiro. Colocado em 
votação e os dias 13 e 14 de fevereiro foi aprovado por unanimidade.  Passou-se ao item 
outros assuntos: Foi aprovado o Projeto de Extensão em Línguas Estrangeiras, seguindo o 
parecer elaborado pelo Prof. Francis. Foi aprovado também o mérito do Projeto Análise 
Ergonômica nos Postos de Trabalho do Terminais de Carregamento da REGAP, seguindo o 
parecer elaborado pelo Prof. Eliano. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 
reunião às 17 horas, que eu, Claudiane Brandão, 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, 06 de dezembro de 2013.
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