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ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA NOVE DE 

SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. Às treze horas e cinquenta minutos do 

dia nove de setembro do ano de dois mil e dezesseis, iniciou-se a trigésima terceira 

reunião ordinária da Câmara Deliberativa do Colégio Técnico da UFMG sob a 

presidência do Diretor Carlos Eduardo Porto Villani e a presença dos seguintes 

representantes dos Núcleos: REPRESENTANTES DO NÚCLEO BÁSICO: 

Professores Andréa Horta Machado e Eliezer Raimundo de Sousa Costa. 

REPRESENTANTES DO NÚCLEO PROFISSIONAL: Professores Adriano Borges 

da Cunha, Bruno Mendes Roatt e Daniel Menezes Souza. COORDENADOR DO 

NAPq/CENEX: Professor Alfredo Luis Martins Lameirão Mateus. 

REPRESENTANTE DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS: Enio Cardoso 

Damasceno e Laura Gonçalves. REPRESENTANTES DOS DISCENTES. Lucas 

Oliveira Machado de Sousa e Gustavo de Paula. A reunião teve início com 

APROVAÇÃO DE ATA. A ata da 32ª Reunião Ordinária, realizada dia 12 de agosto, 

foi aprovada por unanimidade dos membros. Passou-se ao item ALOCAÇÃO DE 

VAGAS DOCENTES. Foi apresentado, pelo Professor Alexandre Fagundes, o 

relatório da Comissão responsável pelos critérios de alocação das duas vagas para 

docentes no Colégio Técnico. O relatório mostra um estudo de todos os setores 

enfatizando aqueles que possuem professores substitutos, demanda de encargos 

didáticos e maior número de aposentadorias nos últimos anos. A conclusão, segundo a 

Comissão, é que os setores de Língua Estrangeira, Química e a área de Núcleo de 

Tecnologia da Informação têm maior necessidade de novos docentes no momento. Em 

seguida, foi exposto também um ofício, a pedido do Professor Eliezer, elaborado pela 

EBAP, concedendo vagas para que as professoras Anny e Rogata, do Setor de Ciências 

Sociais, possam pedir redistribuição dentro da UFMG. O Diretor esclareceu que o ofício 

da EBAP não tem relação com as duas vagas cedidas ao COLTEC conforme 

informação da CPPD. Depois de muitas discussões, o Professor Carlos Villani 

encaminhou duas propostas para aprovação: a primeira concedendo uma vaga para o 

Setor de Química e uma para o Núcleo de Tecnologia da Informação; e a segunda 

concedendo uma vaga para o Setor de Língua Estrangeira e uma vaga para o Setor de 

Química. A primeira proposta foi aprovada com 7 votos contra 1 voto para a segunda 

proposta e 2 abstenções. Item PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE 

SERVIDORES E FECHAMENTO DO COLÉGIO EM DIAS SEM ENERGIA 

ELÉTRICA OU OUTROS INCIDENTES. O Diretor manifestou a necessidade de 

procedimentos formais para liberar alunos e servidores quando faltar energia elétrica ou 

acontecer algum outro incidente. Enio Cardoso, representante dos técnicos, relatou que 

estes casos já foram extensamente julgados pela justiça/tribunais e que se trata de 

“Força Maior”: um evento previsível ou imprevisível, porém inevitável, decorrente das 

forças da natureza, como o raio, a tempestade e inundações e que interferem no 

funcionamento das empresas/entidades. Nesses casos, a liberação se torna praticamente 

automática e sem ônus para os trabalhadores, e se permanecerem no local a segurança 

física, pessoal e até mesmo patrimonial estará comprometida. Diante disso, foi criada 

uma comissão para elaborar uma resolução, embasada na legislação correspondente, 

sobre os procedimentos a adotar para liberar funcionários e alunos em caso de algum 

incidente que necessite fechar o Colégio. Os nomes indicados para a Comissão foram: 

professores Adriano Borges e Kátia Pedroso e o técnico administrativo Enio Cardoso. 

Passou-se ao item JORNADA DE 30 HORAS PARA BIBLIOTECA E RESPOSTA 
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DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS QUANTO AO EXPEDIENTE 

NOTURNO. Primeiramente, o Diretor manifestou-se favorável à solicitação da 

Biblioteca em participar do projeto piloto da Jornada de 30 horas da UFMG e expôs a 

resposta dos servidores técnicos administrativos para trabalharem no horário noturno 

que foi negativa permanecendo a jornada de 40 horas, mas estão abertos a negociação 

caso necessário. O Professor Alfredo ressaltou a preocupação de não haver estrutura 

suficiente para atender o período noturno quando iniciarem os cursos subsequentes em 

2017. O diretor colocou que deverá se fazer um estudo sobre quais os setores serão 

necessários funcionar à noite e a possibilidade de negociar os horários com os 

servidores. O Servidor Enio, representante dos técnicos, ressaltou que em um primeiro 

momento somente foi feita a pergunta aos técnicos “quem gostaria de trabalhar em 

horário noturno”, não sendo feita nenhuma comunicação de como seriam estes 

trabalhos, horários, condições, quais setores envolvidos. Afirmou que os técnicos não 

tinham parâmetros para emitir resposta positiva, porém estão abertos para negociações a 

respeito  pois também querem o melhor para escola,  dentro de suas possibilidades. 

Então, o Professor Alfredo mencionou a criação de um grupo para fazer um estudo 

junto aos técnicos sobre o funcionamento do 3º turno. Por fim, a solicitação da 

Biblioteca foi aprovada por 9 votos a favor e um voto contra e encaminhada ao 

Conselho Diretor. Item APROVAÇÃO DE RELATÓRIOS INDIVIDUAIS INA 

2015. Foram aprovados os relatórios individuais INA 2015 dos seguintes professores: 

Edson Santos de Oliveira, Lucas Vinícius Ribeiro Alves e Marcos Antônio Nicácio. 

Item PROGRESSÃO DOCENTE. Foi aprovado, por unanimidade, o pedido de 

progressão funcional do Professor Marcelo Salviano Barreto, do nível 3 para nível 4 da 

classe DIII da carreira de EBTT. Item SOLICITAÇÕES DE VISITA TÉCNICA. 

Foram solicitadas as seguintes visitas técnicas: à Fábrica da Coca-Cola, em Itabirito, 

pela turma 302 do curso de Química, no dia 19 de outubro no turno da manhã; ao 

Núcleo Técnico Operacional Hermes Pardini pela turma 301 do curso de Análises 

Clínicas no dia 3 de outubro das 13 às 17 horas da tarde; ao Museu de Ciências Naturais 

da PUC das turmas 301, 302, 303, 304 e 305 nos dias 20, 22, 27 e 21 de setembro, 

respectivamente; e à TV Globo pela turma 305 de Eletrônica no dia 25 de outubro a 

partir das 16 horas. Todas as solicitações foram aprovadas por unanimidade, já que os 

professores responsáveis tomaram todos os procedimentos necessários como a reserva 

do ônibus junto a SLOP e planejamento com os outros professores. 

AFASTAMENTOS NO PAÍS. Foram solicitados, e aprovados pela unanimidade dos 

membros, afastamentos no país pelos seguintes professores: Gisele Brandão Machado 

de Oliveira, para o III Congresso Nacional de Educação em Natal/RN, entre os dias 5 e 

10 de outubro, em que as aulas serão repostas pela Professora Carmen Maria De Caro; 

Fernanda Peçanha Carvalho para o IV Simpósio Internacional sobre Análise do 

Discurso na Faculdade de Letras da UFMG, no dia 15 de setembro. A solicitação da 

Professora Gisele também incluiu pedido de pagamento de diárias, no entanto, o 

fornecimento de diárias pelo Colégio Técnico estão suspensas.  Outros Assuntos. 1) 

Definição de Data para a Realização do Projeto "Dia do Sorvete". Para a realização 

do projeto "Dia do Sorvete", que já foi aprovado pela CADEC, o Grêmio sugeriu que 

fosse realizado dia 29 de setembro no horário de almoço. A data foi aprovada pela 

unanimidade dos membros. Foram aprovados também, por unanimidade, os seguintes 

projetos do Grêmio: "Visita ao Lar de Idosos Santa Gema Galgani", que visa realizar 

uma dinâmica de artesanato com as idosas e 15 alunos sorteados. A visita deverá se 

realizar no período da tarde em que o ônibus estiver disponível. "Visita à Associação 
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Brasileira de Esclerose Tuberosa (ABET)", que será realizada dia 21 de outubro 

entre 13h30 e 17h10, para uma oficina de aviões de papel com as crianças da instituição 

em homenagem ao dia do aviador e da Força Aérea Brasileira. "Projeto Papai Noel 

Coltecano", em que os alunos pretendem arrecadar nos meses de outubro e novembro 

doações de brinquedos, livros e agasalhos e levá-los às crianças da ABET (Associação 

Brasileira de Esclerose Tuberosa) e INAPER (Instituto de Apoio e 

Orientação a Pessoas em Situação de Rua). Prova Solidária da Veterada, que 

consiste em arrecadar caixas de leite, entre os dias 1º e 11 de novembro, para serem 

doadas à ABET, INAPER e o Lar de Idosas. "Projeto de Doação de Sangue", que visa 

uma ação coletiva de doação de sangue de alunos do COLTEC, que estiverem aptos e 

desejarem doar, nos dias 6 e 7 de outubro entre 13h30 e 17h10 no Hemominas Belo 

Horizonte. 2) Análise de Pareceres do Setor de Patologia Clínica. Os pareceres dos 

projetos de Análises Clínicas "Desenvolvimento de proteína quimérica para o 

diagnóstico sorológico da leishmaniose tegumentar humana" e "Desenvolvimento de 

uma vacina contra a leishmaniose tegumentar utilizando alvos identificados como 

fatores de virulência do parasito leishmania brasilienzis", elaborados pela Professora 

Cláudia Natália, foram favoráveis às pesquisas solicitadas ressaltando a importância 

delas para o Colégio Técnico. Os dois projetos foram aprovados por unanimidade. Outra 

solicitação foi do Professor Eduardo Ferraz de registro de grupo de pesquisa 

"Tecnologias Inovadoras para o Controle de Leishmanioses" junto ao Diretório de 

Grupos de Pesquisa do CNPq. O parecer foi elaborado pelo Professor Alfredo 

Lameirão, como Coordenador do NAPq, e foi favorável ao registro do grupo de 

pesquisa. Portanto, foi aprovado pela unanimidade dos membros da Câmara. 3) 

Solicitação de Cessão de Espaço para o Encontro de Extensão da EBAP. Foi 

solicitado pelos professores Eliano de Souza, do COLTEC, e Ana Cristina Ribeiro, do 

Centro  Pedagógico, cessão de espaço no Hall de entrada do Colégio Técnico, para a 

realização da apresentação de ações de extensão da Escola de Educação Básica e 

Profissional durante a Semana do Conhecimento. A solicitação foi aprovada por 

unanimidade. 4) Parecer de Projeto de Mestrado. Foi aprovada por unanimidade a 

solicitação de orientação de pesquisa pela Professora Eliene Lopes Faria para o 

PROMESTRE. O aluno a ser orientado é Henrique Andrade Marra e o título da 

pesquisa é "Oficineiros de Esporte do Programa Escola Integrada e Professores de 

Educação Física: Trajetórias de formação docente e a relação com suas práticas 

pedagógicas de esporte na escola." 5) Indicação de docente para a vaga de Vice-

Diretor da EBAP. Com a exoneração do Professor Márcio Fantini da Vice-Direção da 

EBAP para assumir a Diretoria do COLTEC, a Câmara Deliberativa do COLTEC 

indicou, por unanimidade, para votação no Conselho Diretor, o Professor Gilberto do 

Vale Rodrigues para assumir a vaga até o fim  do mandato. 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, nove de setembro de dois mil e dezesseis. 
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