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ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 
DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA VINTE E 
QUATRO DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSETE. Às quatorze horas e dez  
minutos do dia vinte e quatro de março do ano de dois mil e dezessete, iniciou-se a 
vigésima quinta reunião extraordinária da Câmara Deliberativa do Colégio Técnico da 
UFMG, sob a presidência do Diretor Márcio Fantini Miranda e com a presença da Vice-
Diretora Kátia Pedroso Silveira e dos seguintes representantes dos Núcleos: 
REPRESENTANTES DO NÚCLEO BÁSICO: Professores Andrea Horta Machado, 
Eliezer Raimundo de Souza Costa e Sérgio Luiz Talim. REPRESENTANTES DO 
NÚCLEO PROFISSIONAL: Professores Lilian Borges Brasileiro, Adriano Borges da 
Cunha e Daniel Menezes Souza. COORDENADOR DO NAPq/CENEX: Professor 
Alfredo Luiz Lameirão Mateus. COORDENADOR DE GESTÃO PEDAGÓGICA: 
Professora Lúcia Maria Porto de Paula. REPRESENTANTE DOS TÉCNICOS 
ADMINISTRATIVOS: Enio Cardoso Damasceno e Rejane Diniz. O primeiro item de 
pauta seria PROJETOS DO GRÊMIO ESTUDANTIL. Foi retirado de pauta a pedido 
do próprio Grêmio. Passou-se ao item PROJETO DE PESQUISA DE FÍSICA. A 
Professora Andrea enviou parecer favorável à aprovação do projeto de pesquisa 
"Experiências de Pensamento Científico em aulas de Física na Educação Profissional do 
Ensino Médio" elaborado pelo Professor Alexandre Faria, uma continuação de sua 
pesquisa de Doutorado. O parecer do projeto foi aprovado pela unanimidade dos 
membros. Item RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO DE 2016. Foi apresentado o 
parecer favorável à aprovação, elaborado pela Professora Virgínia Mota, referente ao 
relatório de atividades de 2016 do Professor Bruno Mendes Roatt para posterior 
solicitação de progressão funcional docente. O parecer foi aprovado por unanimidade. 
Item PROGRESSÃO FUNCIONAL DOCENTE. Foram solicitadas as progressões 
dos professores: Cláudia Natália Ferreira, do nível 3 para o nível 4, da classe DIII, da 
carreira de EBTT;  e Leandro Maia Silva, do nível 3 para o nível 4, da classe DIII, da 
carreira de EBTT. As duas solicitações foram aprovadas por unanimidade. Passou-se ao 
item PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL. O 
Diretor Márcio apresentou o projeto de reestruturação da Educação Profissional dentro 
da UFMG que propõe a desvinculação do Colégio Técnico da Escola de Ensino Básico 
e Profissional a ser apresentado para todo o COLTEC e encaminhado ao Reitor por 
meio da Comissão instituída pela EBAP para avaliar os 10 anos de sua existência. O 
projeto apresenta um histórico do ensino profissional da UFMG e a legislação em vigor, 
com a proposta de saída do COLTEC da EBAP. Na proposta, o COLTEC se tornaria 
Unidade Especial dentro da UFMG. Segundo o Diretor, é que a CADEC avalie o 
projeto a ser apresentado à EBAP. O Professor Márcio Fantini ressaltou que há um 
grande risco do Colégio perder a UG (Unidade Gestora) caso permaneça dentro da 
EBAP, o que poderia causar seu enfraquecimento ou mesmo fechamento. O Professor 
Adriano frisou ainda que o COLTEC possui tanto gestão administrativa quanto dotação 
orçamentária própria, protegidas por lei, o que facilita, portanto, a transformação do 
Colégio em Unidade Especial. Além disso, não haverá nenhum custo disso para a 
Universidade. As discussões envolveram questionamentos sobre a atual estrutura da 
EBAP, incluindo as relações com o Teatro Universitário, o Centro Pedagógico, a 
UFMG, a SETEC e o CONDETUF. O Professor Eliezer destacou que há professores do 
COLTEC, principalmente do ensino básico, por insegurança e falta de esclarecimento, 
preferem continuar dentro da EBAP. A Professora Kátia respondeu que não há 
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tratamento diferente entre o ensino técnico e o básico dentro do COLTEC e que todos 
devem se unir para que o Colégio permaneça forte. Em relação a esta questão, a 
sugestão da Câmara foi que seja realizada uma Assembleia, para toda a escola, que 
esclareça todas as dúvidas sobre a educação básica dentro do COLTEC, a desvinculação 
da EBAP e o fato do TU fazer parte da dotação orçamentária do COLTEC. A CADEC 
aprovou a proposta de saída do COLTEC da EBAP.  Outros Assuntos: 1) Bancas 
examinadoras de concurso para professor efetivo. Foram lidos os nomes das bancas 
examinadoras dos concursos de professor efetivo dos setores de: Ciências Sociais, 
sendo membros titulares os professores Eliano de Souza Martins Freitas (UFMG), Jair 
Pinheiro (UESP/Marília), João Valdir Alves de Souza (UFMG), Antônio José Lopes 
Alves (UFMG) e Rogata Soares Del Gaudio (UFMG), e membros suplentes os 
professores Adriana Vaz (UFPR), Eliezer Raimundo de Sousa Costa (UFMG) e Lúcio 
Flávio Rodrigues de Almeida (PUC/SP); e de Letras, sendo membros titulares os 
professores Sheilla Alessandra Brasileira (PUC/MG), Hermínia Maria Martins Lima 
Silveira (UFMG), Rogério Barbosa da Silva (CEFET/MG), Leandro Diniz (UFMG) e 
Francis Arthuso Paiva (UFMG), e membros suplentes os professores Hércules Tolêdo 
Corrêa (UFOP), Alex Fabiani (UFMG). A banca para o concurso do Setor de Letras foi 
aprovada por unanimidade. A banca de Ciências Sociais teve sua aprovação adiada 
devido a um dos membros titulares vir de outro estado, dificultando sua vinda e 
permanência em Belo Horizonte. Além disso, havia equívocos no documento enviado à 
CADEC. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezessete horas 
e trinta minutos, em que eu, Roseli Aparecida dos Santos, 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, vinte e quatro de março de 
dois mil e dezessete. 
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