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ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA DEZOITO 
DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. Às treze horas e quarenta minutos 
do dia dezoito de novembro do ano de dois mil e dezesseis, iniciou-se a trigésima quinta 
reunião ordinária da Câmara Deliberativa do Colégio Técnico da UFMG sob a 
presidência do Senhor Diretor Professor Márcio Fantini Miranda, da Vice-Diretora 
Professora Kátia Pedroso Silveira e com a presença dos seguintes representantes dos 
Núcleos: REPRESENTANTES DO NÚCLEO BÁSICO: Professores Alexandre 
Fagundes Faria e Eliezer Raimundo de Sousa Costa. REPRESENTANTES DO 
NÚCLEO PROFISSIONAL: Professores Adriano Borges da Cunha, Daniel Menezes 
Souza e Lílian Borges Brasileiro. COORDENADOR DO NAPq/CENEX: Professor 
Alfredo Luis Martins Lameirão Mateus. COORDENADOR PEDAGÓGICO. 
Professor Antônio José Lopes Alves. REPRESENTANTE DOS TÉCNICOS 
ADMINISTRATIVOS: Rejane Diniz. REPRESENTANTES DOS DISCENTES: 
Ana Pacheco e Arthur Rabelo. APROVAÇÃO DE ATAS. Foram aprovadas por 9 
votos a favor e 2 abstenções as atas da 34ª Reunião Ordinária (2ª parte) e das 21ª e 22ª 
Reuniões Extraordinárias da CADEC. PROGRESSÃO DOCENTE. Foram solicitadas 
as progressões funcionais dos professores Nora Olinda Cabrera Zuniga do nível 3 para o 
nível 4 da classe de Professor Adjunto  da carreira de Magistério Superior; e Lílian 
Borges Brasileiro do nível 2 para nível 3 da classe de Associado da carreira de 
Magistério Superior. As solicitações foram aprovadas por unanimidade dos membros. 
PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE CONCURSOS DA FUNDEP. Foram 
aprovadas, por unanimidade, as solicitações para participação de bancas de concurso 
dos professores: Virgínia Fernandes Mota, Leandro Maia Silva, João Eduardo 
Montandon de Araújo Filho, Eliezer Raimundo de Sousa Costa, Luciano de Almeida 
Pereira, Lílian Borges Brasileiro e Alexandre Fagundes Faria. PEDIDO DE FÉRIAS 
EM PERÍODO LETIVO. Foram solicitadas férias em período letivo pelo Professor 
Alex Fabiani de Brito Torres, do dia 2 a 11 de fevereiro de 2017, para regularizar 
calendário, e pelo Professor  Márcio Fantini Miranda, que solicitou a segunda parcela de 
férias para o período de 16 e 25 de agosto de 2017, para viagem com o fim de terminar 
projeto. As solicitações foram aprovadas pela unanimidade dos membros. 
APROVAÇÃO DO CALENDÁRIO PARA 2017.  O Diretor Márcio Fantini 
apresentou a proposta de calendário para 2017. Várias discussões foram levantadas a 
respeito dos sábados letivos e do período de recuperação final. Ficou decidido que será 
definido melhor o prazo entre as notas finais e a recuperação, e que o Grêmio consultará 
os alunos sobre a recuperação em sábados letivos. O calendário será avaliado 
novamente na próxima reunião da Câmara. Outros Assuntos. 1) Projeto do Grêmio 
Estudantil.  O projeto “Quintal, quintais” foi apresentado pelos representantes do 
Grêmio, que consiste em uma oficina e direitos humanos em escola da rede pública de 
ensino de Belo Horizonte e envolve cinema e educação para jovens do ensino médio, 
professores e técnicos. Serão 12 encontros até maio de 2017 para as oficinas e 
apresentação audiovisual dos trabalhos.  O projeto foi aprovado por 10 votos a favor e 1 
abstenção, com ressalva de que o Grêmio deve observar a questão sobre os direitos de 
imagem das pessoas participantes. 2) Plano de Trabalho Docente para 2017. A Vice-
Diretora Kátia expôs a necessidade de elaborar um novo modelo de plano de trabalho 
para o próximo ano e enviou uma proposta. O Professor Alfredo salientou que o plano 
de trabalho deve ser um documento que tenha um objetivo definido, e o Professor 
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Adriano completou que o plano de trabalho deve estar sincronizado com os critérios de 
progressão e avaliação anual docente e que um novo sistema, elaborado por um dos 
alunos de Informática do COLTEC, com esse objetivo, está pronto para que os docentes 
possam lançar seus dados durante o ano. Por fim, os membros da Câmara decidiram, 
por unanimidade, que o formulário enviado pela Professora Kátia deverá ser preenchido 
e avaliado pelos docentes para o próximo ano até que o novo sistema de avaliação e 
progressões docentes seja implementado. 3) Avaliação da Solicitação de Alteração da 
Disciplina Geografia na Nova Proposta Curricular. Devido ao fato das Professoras 
Rogata Del Gaudio e Anny Jackeline Torres assumirem o exercício em suas respectivas 
Unidades de lotação em 2017, o setor de Ciências Sociais deverá assumir as disciplinas 
lecionadas pelas professoras. Dessa forma, o professor responsável pela disciplina 
Geografia (do 1º ano da grade nova) será também responsável pela disciplina 
Geopolítica (do 3º ano da grade antiga). Para possibilitar essa alteração sem sobrecarga 
didática do professor, foi feita a proposta de a disciplina Geografia (grade nova) ser 
lecionada no 3º ano e não no 1º. Assim, quando da implantação da nova grade curricular 
do COLTEC, o professor assumirá a disciplina Geopolítica da grade antiga, para todas 
as turmas de 3º ano. No 3º ano da implantação da nova grade, esse professor assumirá a 
disciplina Geografia, enquanto a disciplina Geopolítica, ambas da grade nova, será 
oferecida somente para os cursos técnicos e Química e Desenvolvimento de Sistemas, 
sendo assumida pelo conjunto de professores do setor de Ciências Sociais. Portanto, foi 
aprovada por 9 votos a favor e 2 abstenções, a solicitação de alteração na nova proposta 
de grade curricular da Disciplina Geografia. 4) Informação sobre os Programas dos 
concursos. A Vice-Diretora ressaltou a importância do envio dos programas para 
realização dos concursos para professores efetivos para aprovação o quanto antes já que 
a CPPD irá solicitá-los assim da aprovação final dos baremas. 5) Consulta sobre 
afastamento para qualificação. Consulta sobre afastamento para qualificação. O 
Professor Alexandre fez uma consulta se os professores que estão afastados para 
qualificação podem prorrogar o afastamento já que a demanda por novos afastamentos é 
inferior ao número de liberações para qualificação prevista no plano de qualificação do 
COLTEC. Os membros entenderam que não há nenhum problema em prorrogar o 
afastamento nesta condição. 6) Ocupação no COLTEC. A Professora Kátia recebeu 
um ofício do Reitor sobre a questão de menores que estão ocupando o COLTEC para 
manifestação contra a PEC 241/55. Os alunos frisaram que informações estão sendo 
passadas constantemente para os pais e comunidade coltecana desde que a ocupação 
começou, há 24 dias. O encaminhamento foi que fosse enviado um ofício aprovado 
pelos membros da CADEC, aos pais, através dos próprios alunos, ressaltando que 
deverão assumir qualquer problema que ocorrer com menores durante a ocupação. Os 
alunos solicitaram, ainda, uma nota de apoio da CADEC ao movimento de ocupação, 
que será redigida e encaminhada aos membros para aprovação. Nada mais havendo a 
tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezesseis horas e quinze 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, dezoito de novembro de dois mil e dezesseis. 
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