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ATA  DA  SEGUNDA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  DELIBERATIVA  DO 
COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013. Às treze horas e 
quarenta e sete minutos do dia onze de outubro do ano de dois mil e treze, iniciou-se a 2ª reunião 
ordinária 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 e Prof. 
Francis Arthuso Paiva; REPRESENTANTES DO NÚCLEO PROFISSIONAL: Prof. Gilberto do 
Vale  Rodrigues  e  Prof.  Alberto  de  Figueiredo  Gontijo;  REPRESENTANTES  DOS 
SERVIDORES TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS: Laura Gonçalves e Diana Quadros Mello; 
COORDENADOR  DA  GESTÃO  PEDAGÓGICA:  Profª  Kátia  Pedroso  Silveira; 
COORDENADOR DO NAPq/CENEX: Prof. Airton Carrião Machado. O primeiro item de pauta 
foi:  ACERTOS  NO  CALENDÁRIO  ESCOLAR: O  Sr.  Vice-Diretor  informou  que  seria 
necessário  fazer  os  acertos  de  digitação  em alguns  eventos  previstos,  já  que  o calendário  será 
divulgado  na  página  do  COLTEC  e  poderá  provocar  dúvidas.  Foram  feitas  as  seguintes 
modificações:  mês de fevereiro:  foi retirada a frase  “Início das aulas regulares para todos os  
alunos”,  do dia  10/02;  no dia  01/02,  a  redação passou a  ser  “Reunião de  pais  e  alunos – 1º  
ano/Início das atividades  letivas  do 1º semestre”; mês de maio:  no período de 12 a 16/05 foi 
retirado o evento de inscrição de atividades extraclasse; mês de julho: a data do evento “Olimpíada 
de Química – seleção no COLTEC”,  é  dia  19/07,  sábado e não 20/07,  que será domingo.  Foi 
acrescentada a data de 21/07, segunda-feira, com o evento: “Período para inscrição de propostas  
docentes para atividades extraclasse de setembro”; mês de dezembro: no dia 09/12  permanece o 
evento  “Atendimento  aos  pais”;  nos  dias  04  e  05/12:  “Conselho  de  classe  do  3º  
trimestre/Divulgação dos resultados finais pela Seção Ensino”; de 10 a 20/12 “RECUPERAÇÃO 
FINAL”. Passou-se ao item: APRECIAÇÃO DE ATA: foi lida e aprovada a ata da reunião do dia 
13/09/2013. Passou-se ao item  AFASTAMENTOS DO/NO PAÍS: O Sr. Vice-Diretor  informou 
que os servidores precisam observar a data limite para solicitação de afastamentos, que é de 15 dias 
antes da data de início do afastamento solicitado, para o lançamento no sistema pelo Departamento 
de  Pessoal.  Foram aprovadas  as  solicitações  de  afastamento  dos  seguintes  professores:  Adson 
Eduardo Resende do Setor de TGL – participação em Oficina temática de trabalho no período de 
06/11 a 08/11/2013 na Faculdade de Saúde Pública/USP e CEREST/Piracicaba em piracicaba/SP. 
Os encargos didáticos do período serão repostos com aulas no fim do semestre letivo nos dias de 25 
a 29/11/2013;  Eduardo de Castro do Setor de Química –  visita técnica no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro em Ituiutaba/MG, no período de 16/10 a 
18/10/2013. As aulas desse período, foram repostas com 04 aulas dadas no dia 23/09 e outras 04 
aulas que serão dadas no dia 31/10/2013;  Airton Carrião Machado do Setor de Matemática – 
participação em Banca de Concurso na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri 
em Diamantina/MG, no período de 16/10 a 18/10/2013. Os encargos didáticos desse período serão 
assumidos  pelo  setor;  Márcio  Fantini  Miranda do Setor   de  Informática  –  participação  em 
congresso internacional na cidade de Trieste na Itália no período de 08/11 a 26/11/2013 no Centro 
Internacional de Física Teórica. O Setor assumirá os encargos didáticos do professor nesse período.
Passou-se ao item:  OUTROS ASSUNTOS:   1)  Aprovação de Projetos:  foram aprovados dois 
projetos coordenados pela  professora Natália  Martins  Carneiro do setor  de Educação Física:  a) 
“Vivência  no  SANTUÁRIO  DO  CARAÇA  –  MG:  escuta  e  percepção  do  corpo”  –  projeto 
desenvolvido para o Programa de Desenvolvimento Institucional para os servidores da UFMG.O 
projeto objetiva a transformação de atitudes, habilidades e valores de todos os participantes pela 
busca da melhoria da qualidade de vida de forma integral. O projeto caso haja possibilidade de 
execução ainda para esse ano, tem data prevista do dia 22/11 a 24/11/2013. b) “ARTE, ESPORTE 
E QUALIDADE DE VIDA” projeto que se caracteriza  pelo desenvolvimento  de atividades  de 
ensino e de pesquisa com caráter extensionista. Esse projeto atende ao Edital da Pro Reitoria de 
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Extensão da UFMG para 2014. O público alvo são pessoas ligadas à comunidade universitária e 
comunidade externa. O local de realização do projeto são as quadras poliesportivas e sala de dança 
no COLTEC.  Estão sendo solicitadas à PROEX 10 bolsas de monitoria. 2) Relatório da Comissão 
de Alocação de Vagas: passou-se a palavra para o professor Helder de Figueiredo e Paula, membro 
da Comissão, para apresentação das seguintes propostas para elaboração de critérios de alocação de 
vagas  docentes:  1ª)  a  alocação  de  vagas  deverá  ser  feita  pela  Coordenadoria  Pedagógica  da 
Educação Profissional juntamente com a direção do COLTEC, respaldada essa alocação pelo PDI 
da  escola;  2ª)  as  vagas  devem  ser  divulgadas  amplamente  na  escola,  para  que  os  Setores 
interessados façam pedido formal  à  COPEP e direção,  com justificativa  ao seu pleito;  3ª)  para 
elaboração  dos  critérios  de  alocação  de  vagas  a  Comissão  usou  como  parâmetro  qualitativa  e 
quantitativo a Resolução para Progressão  da EBAP dos professores da carreira de Magistério do 
Ensino  Básico,  Técnico  e  Tecnológico.  Os  critérios  serão  pontuados  da  seguinte  forma:  a) 
estimativa de  horas  de  trabalho associadas  a  cada atividade  ou  função;  b)  estimativa  do 
número de vezes que uma dada atividade ou função é desempenhada no período de um ano; 
c)  avaliação  da  importância  das  atividades  ou  funções  para  o  funcionamento  e 
desenvolvimento do COLTEC. A comissão propõe a alimentação de um banco de dados por cada 
professor, para verificação da pontuação obtida por cada um através de uma planilha de pontuação. 
Esse banco de dados será alimentado por  03 planilhas, a saber: 1ª) Planilha_pontuação_professor 
e  setores:  essa planilha servirá à totalização dos pontos obtidos pelos docentes em função das 
atividades  exercidas.  Será  composta  por  116  critérios  divididos  em  08  categorias;  2ª) 
Alocação_fontes  dos  dados:  discrimina  a  fonte  de  dados  necessárias  ao  funcionamento  dos 
algorítimos  utilizados  na  planilha  de  pontuação;  3ª)  Alocação_pesos  atividades  e  funções: 
apresenta os pesos relativos das atividades e funções citadas na planilha de pontuação. A proposta 
da  Comissão  é  valorizar  os  professores  e  os  setores  que  estão  envolvidos  em  atividades 
administrativas da escola. Ao finalizar sua apresentação, o professor Helder sugeriu que a proposta 
da  comissão  seja  lida  e  discutida  nos  setores.  O Sr.  Vice-Diretor  sugeriu  que  seja  criada  uma 
Comissão para a elaboração do PDI da escola. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 
Passou-se ao item PARCERIA COLTEC X FUMP:  O COLTEC, todos os anos, vem recebendo 
uma verba do Governo Federal destinada à alimentação de alunos carentes. Foi feita uma parceria 
com a cantina da escola, a fim de que a verba fosse utilizada ao seu propósito. Contudo, diversos 
problemas impediram que fosse eficiente  essa parceria.  Nada mais havendo a tratar,  deu-se por 
encerrada  a  reunião  às  17  horas,  que  eu,  Laura  Gonçalves,  Secretária  ad-hoc  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, 11 de outubro de 2013.
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