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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DO 
COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013. Às nove 
horas e vinte minutos do dia dezessete de dezembro do ano de dois mil e treze, iniciou-se a 
4ª  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. 
REPRESENTANTES  DO  NÚCLEO  PROFISSIONAL:  Prof.  Gilberto  do  Vale 
Rodrigues, Prof. Alberto de Figueiredo Gontijo e Prof. Eduardo Antônio Ferraz Coelho. 
REPRESENTANTES  DOS  SERVIDORES  TÉCNICOS  E  ADMINISTRATIVOS: 
Claudiane  Vieira  Brandão.  COORDENADOR  DA  GESTÃO  PEDAGÓGICA:  Profª 
Lílian  Borges  Brasileiro.  COORDENADOR DO NAPq/CENEX:  Prof.  Airton  Carrião 
Machado.  REPRESENTANTE  DOS  DISCENTES:  Marco  Túlio  Machado  França. 
Participou dessa reunião o Diretor do Colégio Técnico: Prof. Adriano Borges da Cunha. O 
Sr. Vice-Diretor pediu uma inversão da pauta da Reunião com o item apresentação das 
reformas  administrativa  e  acadêmica.  O  prof.  Adson  e  o  Servidor  Alexandre  Seabra 
participaram dessa reunião nesse primeiro momento para fazer as devidas apresentações 
dos  organogramas.  O Prof.  Adson explicou o processo de  construção da  proposta  pela 
Comissão composta pelo prof. Adson Eduardo Rezende, Profª Lúcia Maria Porto de Paula e 
os servidores técnicos e administrativos em educação Alexandre Seabra Lopes e Claudiane 
Vieira Brandão, com o objetivo de repensar um primeiro estudo apresentado à CADEC. 
Com o advento da lei 12.677, foram criadas as gratificações de coordenações de cursos 
técnicos,  o que justificaria  na reformulação da Escola,  já incluindo essas coordenações, 
para  se  tentar  junto  à  administração  central  essas  FGs.  Mas,  nesse  primeiro  momento, 
acredita-se que não se conseguirá todas elas. Mantiveram-se as funções gratificadas para os 
chefes de seção e pensou-se em funções gratificadas para a função de gestores apresentados 
no  organograma.  Essas  propostas  ajudam  a  minimizar  a  carência  de  servidores.  A 
defasagem  de  servidores,  inclusive  técnicos,  está  muito  grande  em  muitas  seções 
administrativas, principalmente com habilidades e competências específicas para a função a 
ser  exercida.  O Alexandre  Seabra  fez  uma breve  apresentação  da  proposta  de  reforma 
administrativa realizada pelos TAEs do Coltec, que se reuniram em separado, elaborando 
outra proposta mais próxima das demandas reais vivenciadas no cotidiano profissional dos 
mesmos. Assim, os servidores TAEs propuseram outra versão da reforma administrativa e 
pensar  nas  contribuições  para  uma  reforma   mais  próxima  às  condições  no  modo  de 
trabalho, com vistas à otimização da organização e da exigüidade do trabalho e melhoria 
das  relações  interpessoais  e  ambientais  de  trabalho.  Colocado  em  votação  as  duas 
propostas. A CADEC decidiu retirar a reestruturação acadêmica apresentada pela Comissão 
e  colocou  para  votação  somente  a  reestruturação  administrativa  proposta.  Aprovada  a 
proposta da Comissão de Reestruturação Administrativa com nove votos a favor e uma 
abstenção. HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO 
DO  SETOR DE MATEMÁTICA: no dia 16/12/2013, realizou-se a seleção de candidatos 
ao concurso público para professor substituto para preenchimento de uma vaga para a o 
Setor  de  Matemática.  Os  critérios  de  seleção  foram  análise  de  currículo  e  entrevista. 
Inscreveram-se  sete  candidatos  sendo  classificados  na  seguinte  ordem:  1º  lugar  : 
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JULIANO PEREIRA DA SILVA; 2º lugar: LUANA AMARAL GURGEL; 3º lugar: 
JÉSSICA  FERREIRA  DE  RESENDE;  4º  lugar:  SILVANA  EVANGELISTA 
SOARES DA SILVA. Foram desclassificados os seguintes candidatos: ANDERSON 
GERALDO ALVES DE OLIVEIRA, por não atender as exigências legais; FLÁVIA 
GONÇALVES  MAGNANI  e  LUÍS  FELIPE  GONÇALVES  FONSECA,  por  não 
comparecimento. Colocado em votação o resultado do processo de seleção do Setor de 
Matemática  foi  aprovado  por  unanimidade.  Passou-se  ao  item:  PROGRESSÃO 
VERTICAL  POR  AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  ACADÊMICO da  profª  Léa 
Dutra  Costa.  Lido  o  parecer  da  Comissão  que  analisou  o  pedido  de  progressão  (sem 
titulação  e  apresentação  do  memorial)  da  docente.  A  Comissão  avaliadora  do  pedido 
recomenda ... (copiar voto da Comissão). Colocado em votação, o pedido de progressão da 
profª Léa foi aprovado por unanimidade. Outro ponto de pauta foi RENOVAÇÕES DE e 
APROVAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO: Aprovadas as Renovações de DE dos 
professores  Adriano Borges  da  Cunha e  Eliano de  Souza  Martins  Freitas.  Aprovado o 
processo  de  Estágio  Probatório  da  Profª  Kátia  Pedroso  Silveira.  Passou-se  ao  item: 
PEDIDO DE AFASTAMENTO NO PAÍS:  a Profª Léa solicitou um afastamento para 
terminar  o  Doutorado.  O  prof.  Francis,  como  chefe  do  setor  de  Letras,  reiterou  a 
necessidade  de um professor  substituto  para assumir  os  encargos da docente,  caso seja 
aprovado o pedido da profª Léa. Os membros da CADEC  sugeriram que a própria docente 
encaminhe um pedido argumentativo de professor substituto à CPPD para assumir os seus 
encargos didáticos, uma vez que seu setor apresenta impossibilidade de administrar esses 
encargos,  desde o ano de ....,  após a perda de docentes por remoção de alguns de seus 
docentes da carreira do ensino superior para a Faculdade de Letras. Colocado em votação: 
aprovação  do  afastamento  no  país  da  prof.  Lea,  condicionada  ao  encaminhamento  do 
pedido de professor substituto à CPPD: 6 votos favoráveis, 2 pela reprovação, 2 abstenções. 
Passou-se  ao  item:  PROJETO  DE  EXTENSÃO:  Aprovação  do  projeto  de  extensão 
REDEVIVUS de  acordo com o parecer  da  Profª  Natália.  O último  item de  pauta  foi: 
MUDANÇA  DA  DATA  DA  CALOURADA  PROMOVIDA  PELO  GRÊMIO 
ESTUDANTIL.  A nova data  será  nos  dias  20 e  21 de  fevereiro  de 2014.  Nada mais 
havendo  a  tratar,  deu-se  por  encerrada  a  reunião  às  14  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, 17 de dezembro de 2013.
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