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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 
DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE 
OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. Às onze horas e sete minutos do dia vinte e sete 
de outubro do ano de dois mil e dezesseis, iniciou-se a vigésima primeira reunião extraordinária 
da Câmara Deliberativa do Colégio Técnico da UFMG sob a presidência do Senhor Diretor 
Profº Márcio Fantini Miranda, da Vice-Diretora Profª Kátia Pedroso Silveira e com a presença 
dos seguintes representantes dos Núcleos: REPRESENTANTES DO NÚCLEO BÁSICO: 
Professores Andréa Horta Machado, Alexandre Fagundes Faria, Gisele Brandão Machado de 
Oliveira e Eliezer Raimundo de Sousa Costa. REPRESENTANTES DO NÚCLEO 
PROFISSIONAL: Professores Adriano Borges da Cunha e Daniel Menezes Souza, Lílian 
Borges Brasileiro. COORDENADOR DO NAPq/CENEX: Professor Alfredo Luis Martins 
Lameirão Mateus. REPRESENTANTE DO COORDENADOR DA GESTAO 
PEDAGÓGICA: Profª Lúcia Maria Porto de Paula. REPRESENTANTE DOS TÉCNICOS 
ADMINISTRATIVOS: Rejane Silva Diniz e Laura Gonçalves. REPRESENTANTES DOS 
DISCENTES:Bárbara Contarini Benedito Ferreira, Mateus Mourão Silva, Marcus Vinícius R. 
Cruz, Gustavo Mota Alves Assunção Nogueira. Iniciou-se com o item de pauta 
1)DELIBERAÇÃO SOBRE A OCUPAÇÃO DO COLTEC PELOS DISCENTES:  CRITÉRIOS 
DE CONCESSÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS: a professora Kátia iniciou a reunião 
comunicando aos membros da CADEC, sobre a iniciativa discente de ocupar o COLTEC. Disse 
ainda, que a reunião tinha como objetivo permitir que os discentes dessem as explicações 
necessárias sobre a ocupação. O professor Márcio Fantini informou que a recomendação da 
Administração Central é a de que caso haja ocupação discente na unidade, a Congregação se 
reúna e delibere sobre a ocupação. O senhor diretor comunicou os seguintes fatos: 1)a direção 
do COLTEC deve comunicar a ocupação discentes ao Conselho Tutelar; 2) Foi enviado aos 
pais um comunicado sobre  a ocupação da escola pelos discentes; 3) O Reitor ao saber da 
ocupação discente no COLTEC, solicitou a presença da vigilância universitária no COLTEC 
durante a noite para monitoramento interno e externo; 4)a direção da EBAP foi informada 
através de ofício sobre a ocupação dos estudantes; 5) os pais devem procurar o Conselho 
Tutelar, para autorizar os alunos menores de idade a permanecerem na escola fora do horário 
das aulas. 6) haverá hoje, às 14:00 horas uma assembléia para debater sobre o assunto. A 
professora Gisele argumentou, que como haveria a assembléia, a CADEC não deveria deliberar 
sobre a ocupação e sim na assembléia. A CADEC deveria somente ouvir as explicações dos 
discentes e levá-las ao debate. O professor Márcio deu a palavra aos discentes para os devidos 
esclarecimentos. O aluno Mateus começou a sua fala lendo a nota do CONANDA a respeito das 
manifestações políticas de estudantes secundaristas. Os alunos relataram ainda, que na terça-
feira, dia 25/10/2016, houve uma assembléia estudantil, com a participação de um terço dos 
alunos do COLTEC para deliberação sobre a ocupação discente.  Foram feitos dois 
encaminhamentos para votação: 1) ocupação com suspensão de aulas; 2) ocupação sem afetar 
aulas e serviços. Por unanimidade os alunos votaram pelo segundo encaminhamento. Os alunos 
se reuniram com a direção para negociação, que na opinião dos alunos, resguardariam a 
integridade dos discentes no movimento. Houve discussão com a direção sobre a abertura dos 
vestiários das quadras, para que a ocupação pudesse tomar banho. Para isso, a direção teria que 
liberar as chaves para os alunos. A direção vinculou a autorização para abertura dos vestiários à 
presença dos pais na ocupação. Os alunos consideraram que o movimento  é independente e que  
não negociariam com a direção a presença dos responsáveis no movimento. Disseram ainda, que 
o apoio de pais, professores e servidores técnicos-administrativos era benvindo, mas não 
passivo de negociação. A profª Kátia afirmou que o impasse quanto à ocupação é a preocupação 
com a segurança dos alunos e da Instituição. Como não houve acordo, os alunos ocuparam os 
vestiários para impedir o fechamento destes e possibilitar que a ocupação tivesse como tomar 
banho. Os alunos relataram ainda, que se retiraram da negociação com a direção da EBAP, em 
reunião do dia 26/10/2016, porque se sentiram ameaçados pela direção, quando da seguinte fala 
da senhora diretora-geral professora Tânia: “vai ter pai sim. Se for preciso, eu vou na casa de 

300 pais. Espera pra ver. Quem me conhece, sabe do que eu sou capaz”. Ao serem 
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questionados pelo número de estudantes ocupantes do espaço, os alunos responderam que ao 
todo são vinte e quatro estudantes que participam da ocupação e que está havendo o 
revezamento entre eles e que sempre haverá um grupo diferente na ocupação. Decidiram 
também que outros membros de outras ocupações na UFMG, não iriam dormir no COLTEC, 
para segurança dos alunos. Fizeram um relato da situação do movimento a nível nacional, com 
vários esclarecimentos e consideraram o primeiro dia da ocupação como positivo, uma vez que 
tiveram que tomar várias decisões de forma organizada e responsável. Houve a manifestação 
contrária da professora Lílian à ocupação e ela sugeriu que os alunos tragam grupos de 
estudantes para conhecerem a escola e tornem público a existência de uma escola pública com 
ensino de qualidade. Os membros da CADEC manifestaram-se surpresos com a organização dos 
alunos e com o comportamento responsável deles preservando principalmente a Instituição. 
Após a fala dos alunos e da manifestação dos membros da CADEC, o professor Márcio 
informou que irá enviar à comunidade COLTECANA uma nota de esclarecimento sobre a 
ocupação. Solicitou ainda, os seguintes compromissos com os discentes: 1)Diálogo permanente 
com a liderança do movimento; 2) Compromisso dos alunos com não violência e confronto 
direto com autoridades e membros externos ao COLTEC; 3) Diretoria, Professores e Técnicos-
Administrativos assumirem o compromisso de preservar a integridade dos alunos; 4) criar com 
os alunos uma agenda de reuniões permanentes. Nada mais havendo a tratar, deu-se por 
encerrada a  reunião às  doze horas e trinta e oito minutos 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. Belo Horizonte, vinte e sete de outubro de dois mil e dezesseis. 

mailto:diretoria@coltec.ufmg.br

