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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DO 
COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013. Às treze 
horas e quarenta e oito minutos do dia oito de novembro do ano de dois mil e treze, iniciou-
se a 3ª  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,  Prof.  Francis  Arthuso Paiva,  Prof.  Eliano de 
Souza  Martins  Freitas.  REPRESENTANTES  DO NÚCLEO PROFISSIONAL:  Prof. 
Gilberto  do Vale  Rodrigues,  Prof.  Adilson Assis  Moreira.  REPRESENTANTES DOS 
SERVIDORES  TÉCNICOS  E  ADMINISTRATIVOS:  Claudiane  Vieira  Brandão. 
COORDENADOR  DA  GESTÃO  PEDAGÓGICA:  Profª  Lílian  Borges  Brasileiro. 
COORDENADOR DO NAPq/CENEX:  Prof.  Giovane  Azevedo.  O primeiro  item da 
pauta foi aprovação de ata: com algumas ressalvas, foi lida e aprovada a ata da reunião do 
dia 11/10/13. Nessa ata consta a criação de uma Comissão para a elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Institucional - PDI/Coltec. A comissão do PDI é que vai analisar sobre as 
8 vagas docentes que estão propostas para o Coltec. A professora Natalia solicitou que a 
proposta da análise das 8 vagas docentes feitas pela comissão do PDI, seja passada antes 
para  os  membros  da  CADEC darem uma  lida  para  posteriormente  entrar  na  pauta  da 
próxima  reunião  da  Câmara  Deliberativa  para  votação.  Foi  pedido  também  o 
encaminhamento do relatório da comissão de alocação de vagas para a CADEC. Passou-se  
ao item: parecer sobre justificativa de não titulação em processo de progressão vertical  
por avaliação de desempenho acadêmico da Profª Lea Dutra Costa. O Sr. Vice-Diretor 
fez uma explanação sobre o que seria essa progressão sem a titulação e fez uma leitura do 
mérito que a comissão realizou sobre a justificativa da professora. Foi aprovado o parecer 
emitido pela comissão que analisou a justificativa de não titulação da docente em questão. 
Passou-se ao item afastamento na país da Profª Lea Dutra Costa. O Prof. Francis leu o 
parecer que o Setor de Letras fez sobre esse afastamento. Pede-se a votação da CADEC 
sobre a possibilidade de um professor substituto para dar aulas no Setor de Letras no lugar 
da Profª Lea. O Prof. Francis explicou que o pedido de afastamento seria por 3 meses, mas, 
na realidade, o formulário de afastamento que a professora Lea preencheu foi pelo período 
de 1 ano. Ficou decidido a suspensão desse item de pauta para que a Profª Lea refaça o 
pedido e então o mesmo entrará automaticamente na próxima reunião.  O próximo item de  
pauta foi: Aprovação das portarias de comissões de Estágios Probatórios e aprovação de  
processos  de  Estágios  Probatórios:   Foram  aprovadas  as  Portarias  de  Comissões  dos 
relatórios finais de  estágios probatórios da Profª Eliene Lopes Faria, Comissão composta 
pelos professores Helder de Figueiredo e Paula, Andrea Horta Machado e José Alfredo de 
Oliveira Debortoli, este último, professor associado do Departamento de Educação Física. 
Aprovada também a Portaria da Comissão do Relatório Final de Estágio Probatório da Profª 
Kátia  Pedroso  Silveira,  Comissão  esta  composta  pelas  professoras  Maria  Aparecida  de 
Souza Gerken, Rosilene Siray Bicalho e Nilma Soares da Silva,  esta última,  professora 
adjunta do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino, da Faculdade de Educação. 
Foram aprovados os processos de Estágio Probatórios dos professores Alexandre Fagundes 
Faria e Francis Arthuso Paiva. Passou-se ao item outros assuntos:  Projetos de extensão:  
Projeto REDIVIVUS - Concepção de sistemas de objeto para reciclagem. Ficou decidido 
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que a Profª Natália fará o parecer sobre esse projeto para posterior aprovação pela CADEC. 
Outro Projeto apresentado foi Análise Ergonômica nos Postos de Trabalho dos Terminais  
de Carregamento da REGAP, de autoria do Prof. Adson. O Prof. Eliano fará o parecer do 
mesmo para posterior aprovação por esta Câmara Deliberativa. Foi apresentado também o 
Projeto de Extensão em Línguas Estrangeiras  do Coltec/UFMG, o qual o Prof. Francis 
fará o parecer para também ser aprovado na próxima reunião. Discutiu-se também sobre as 
Resoluções 06, 07 e 08/2013, da EBAP, que estabelecem os critérios para a realização de 
atividades  de  extensão.  Essas  resoluções  foram propostas  pensando  em um limite  das 
atividades dos docentes e servidores Técnicos e Administrativos em relação a extensão. 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 17 horas e 15 minutos, 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, 08 de novembro de 2013.
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