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ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA VINTE E 

OITO DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZESSETE. Às onze horas do dia vinte e oito 

de junho do ano de dois mil e dezessete, iniciou-se a vigésima sétima 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 Eliezer Raimundo de Sousa Costa. 

REPRESENTANTES DO NÚCLEO PROFISSIONAL: Professores Bruno Mendes 

Roatt, Daniel de Souza Menezes e João Eduardo Montandon de Araújo Filho. 

COORDENADOR DE GESTÃO PEDAGÓGICA: Professor Antônio José Lopes 

Alves. REPRESENTANTE DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS: Enio Cardoso 

Damasceno. REPRESENTANTE DISCENTE. Arthur Rabelo Pinto. O primeiro item 

de pauta foi PROJETO DA "FESTA JULINA". O projeto da Festa Julina 2017, 

elaborado pelo Grêmio, foi analisado pela Comissão de Organização e Realização de 

Eventos do COLTEC que foi favorável à realização do evento por estar de acordo com 

as exigências necessárias. A festa tem a previsão de acontecer no dia 14 de julho de 14h 

às 20h30. O Diretor leu o parecer da Comissão e questionou alguns itens como o horário 

de término da festa, participação de professores, enfermeira, brigadistas e motorista, e 

disponibilidade dos escaninhos. O representante do Grêmio, Arthur, afirmou que já 

confirmou presença com alguns professores, seguranças, faxineiras e a disponibilidade 

do motorista no dia. E que será conversado com a SLOP sobre os escaninhos. Por fim, o 

projeto foi aprovado pela unanimidade dos membros, sendo que, o horário de término 

da festa ficou acordado para 19 horas e o que o Grêmio deverá enviar à Diretoria os 

nomes dos professores que participarão da festa além de confirmar a presença da 

enfermeira.  Outro ponto de pauta foi SOLICITAÇÃO DE LOTAÇÃO 

PROVISÓRIA. O Professor Alexandre Benvindo, do Setor de Biologia, apresentou o 

interesse do Professor Jackson Lino Santana de Miranda, do Instituto Federal da Bahia, 

Campus Vitória da Conquista, em solicitar lotação provisória para o Colégio Técnico 

com base do art. 37, parágrafo 4º, da Constituição Federal. O Professor Alexandre 

enfatizou a necessidade de novos professores para o Setor de Biologia já há a iminência 

de duas professoras aposentarem em breve. Após alguns esclarecimentos sobre o 

procedimento de lotação provisória, foi solicitado que o Setor de Biologia enviasse  o 

documento de análise da solicitação do Professor aos membros da CADEC por e-mail 

para decisão.  A votação foi realizada virtualmente e com 9 votos a favor, a solicitação 

foi aprovada pela Câmara. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião 

às doze horas, 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 oito de junho de dois 

mil e dezessete. 
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