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ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA DEZ DE 
FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. Às 13 horas e cinquenta minutos do 
dia dez de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, iniciou-se a trigésima sétima 
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 Andréa Horta 
Machado, Alexandre Fagundes Faria, Eliezer Raimundo de Sousa Costa. 
REPRESENTANTES DO NÚCLEO PROFISSIONAL: Professores Adriano Borges 
da Cunha e Daniel Menezes Souza. COORDENADOR DO NAPq/CENEX: Professor 
Alfredo Luis Martins Lameirão Mateus. COORDENADOR DA GESTÃO 
PEDAGÓGICA. Professor Antônio José Lopes Alves. REPRESENTANTE DOS 
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS. Enio Cardoso Damasceno e Rejane Diniz. 
REPRESENTANTES DOS DISCENTES: Arthur Rabelo Pinto e Lucas Oliveira. A 
reunião iniciou com a APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE PROPOSTA DE 
30 HORAS DOS TAE’S. O relatório geral do projeto da jornada de 30 horas para os 
Técnicos Administrativos em Educação do Colégio foi apresentado pelo Diretor. O 
Professor Adriano questionou sobre as férias de cada técnico, se todos os servidores 
estão cientes de que deverão se adaptar nesses períodos, fazendo a jornada de 40 horas, 
para que o Setor continue funcionando normalmente. O servidor Enio respondeu que 
todos estão cientes e que concordaram a respeito. A única ressalva da Câmara foi sobre 
o horário noturno da SLOP, que deveria ser estendido além das 19 horas, horário 
proposto pelo Setor. Isso porque, devido aos cursos noturnos que deverão começar em 
breve, o Setor da SLOP é um dos que deverão ser mais solicitados. O relatório também 
será enviado ao Conselho Diretor para conhecimento. Passou-se à APROVAÇÃO DE 
ATAS. Foram aprovadas, por unanimidade, as atas da 36ª Reunião Ordinária e da 24ª 
Reunião Extraordinária (realizada virtualmente) da CADEC. PROGRESSÃO 
FUNCIONAL DOCENTE. Foram solicitadas as progressões funcionais dos 
professores da carreira de EBTT: Fernanda Peçanha Carvalho, do nível 1 para o nível 2 
da classe DIII; Francis Arthuso Paiva, do nível 3 para o nível 4 da classe DIII; José 
Eduardo Borges Moreira, do nível 2 para o nível 3 e do nível 3 para o nível 4 da classe 
DIV. No caso do Professor José Eduardo, são duas progressões seguidas decorridas das 
recentes alterações nos critérios de progressão na carreira de EBTT. Todas as 
progressões foram aprovadas pela unanimidade dos membros. RELATÓRIOS 
CONSUBSTANCIADOS 2016. Para fins de progressão funcional, foram aprovados, 
por unanimidade, os pareceres do relatório de atividades de 2016 dos Professores 
Mariana Costa Duarte e Daniel Souza Menezes. PROJETOS DO GRÊMIO 
ESTUDANTIL. Foram apresentados os pareceres da Comissão de Eventos do 
COLTEC favoráveis aos projetos de “Calourada”, “Senta & Toca” e “Youth 

Experience”. Os representantes do Grêmio explicaram como ocorrerão os eventos. O 
Diretor ressaltou questões na “Calourada” como o empréstimo do ônibus (agendamento 
e disponibilidade); a necessidade de responsáveis para acompanhamento, assim como a 
presença da técnica em enfermagem; problemas a serem solucionados como excesso de 
ruídos e músicas degradantes; e procedimentos para a utilização da sala de dança. 
Ressaltou também que houve reclamações referentes ao barulho excessivo no Grêmio 
Estudantil nos últimos dias, tendo que tomar providências em relação ao fato, e pediu 
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que isso não se repetisse durante a "Calourada" e outros eventos. Por fim, o Grêmio se 
comprometeu a controlar melhor o volume e a qualidade do som e o projeto foi 
aprovado pela unanimidade dos membros. Depois passou-se  ao projeto “Youth 

Experience” que consiste em palestras, realizadas por um grupo de alunos voluntários, 
promovendo um acampamento com a possibilidade de intercâmbio nos Estados Unidos 
durante as férias de julho. Foi solicitado apenas o espaço físico do Colégio para as 
palestras, o projeto não tem vínculo com o COLTEC. O Professor Adriano ressaltou o 
cuidado que se deve ter em saber exatamente do que se trata o projeto, quem são os 
organizadores e quais os interesses reais para que não haja futuros problemas. Por essas 
questões, foi decidido que a aprovação do projeto seja suspensa a fim de que os detalhes 
sejam melhor avaliados.  E o último projeto, “Senta & Toca”, que consiste em 

momentos de lazer e música às quintas-feiras no horário de almoço. A principal questão 
levantada foi o horário que não estava sendo respeitado o que prejudica o trabalho das 
sessões administrativas e aulas que eventualmente ocorrem nesse horário. Foi proposto, 
pelo Professor Alexandre Fagundes, que o evento ocorresse na segunda-feira a partir 
das 11h10, já que há um intervalo maior entre as aulas.   O projeto foi aprovado, por 
unanimidade, mas foi sugerido que o Grêmio e outros alunos considerassem a 
possibilidade de realizar o evento em outro dia e horário. CRITÉRIOS DE 
CONCESSÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS. O Diretor leu o parecer da Comissão 
que avaliou novos critérios para concessão de passagens e diárias para participação de 
eventos. O Professor Alfredo sugeriu que a Comissão não receba nenhum pedido de 
auxílio, já que não há previsão de orçamento a ser liberado para o Colégio. O Professor 
Márcio Fantini ressaltou que no relatório constam apenas os critérios para aprovação 
dos benefícios caso haja orçamento para tal. O Professor Daniel sugeriu adiar para o 
segundo semestre de 2017 a liberação das solicitações. Já a Professora Kátia sugeriu que 
seja incluída, no próprio documento, a condição de que somente se houver orçamento 
serão liberados os pedidos de diárias e passagens, não criando nenhum tipo de 
expectativa. Por fim, os critérios elaborados pela Comissão (anexados a esta ata) foram 
aprovados, pela unanimidade dos membros, com a condição de existência de verba e 
que, na próxima reunião ordinária, será definido quando será feita a chamada para 
solicitações. Outros Assuntos. 1) Encargos didáticos da Professora Kátia. A 
Professora Kátia apresentou a questão de seus encargos didáticos já que ela assumiu a 
Vice-Diretoria, não podendo assumir muitas aulas, e um dos professores do Setor de 
Química está prestes a se aposentar o que faz com que o Setor demande de mais 
professores. A Diretoria então informou que está tomando providências para 
contratação de bolsistas de pós-graduação tendo concordância dos membros da Câmara. 
2) Formação de Comissão de Arquivos. A servidora Márcia, lotada na Secretaria da 
EBAP, e formada em arquivologia, sugeriu que fosse constituída uma comissão para 
organização do arquivo inativo do Colégio Técnico. A Professora Kátia se interessou já 
que há essa demanda no Colégio. A ideia da comissão foi aprovada pela unanimidade 
dos membros e sugeriram que além do arquivo inativo, a comissão atuasse nos arquivos 
das Seções Administrativas. 3) Solicitações de afastamento para qualificação. Foram 
solicitados os afastamentos para qualificação das servidoras: a Assistente Social Kênia 
Rosiane Coelho, que consiste na prorrogação do afastamento por mais 4 meses 
(06/03/2017 a 06/07/2017) para término do mestrado; e a pedagoga Priscila Brito de 
Farias a partir de 01/08/2017 até 31/08/2018 também para fazer o mestrado. O parecer 
da Comissão foi favorável aos dois pedidos e, portanto,  as solicitações foram aprovadas 
pela Câmara pela unanimidade dos membros já que, até o momento, não há mais 
nenhuma solicitação de afastamento entre os servidores do Colégio. Nada mais havendo 
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a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezesseis 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, dez de fevereiro de dois mil e dezessete. 
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