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ATA DA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DO 

COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA DOZE DE MAIO DE DOIS MIL E 

DEZESSETE.  Às treze horas e trinta e nove minutos do dia doze de maio do ano de dois mil e 

dezessete, iniciou-se a quadragésima reunião ordinária da Câmara Deliberativa do Colégio Técnico 

da UFMG sob a presidência do Senhor Diretor Professor Márcio Fantini Miranda, Vice- Diretora 

Professora Kátia Pedroso Silveira, com a presença dos seguintes representantes dos Núcleos: 

REPRESENTANTES DO NÚCLEO BÁSICO: Professores Alexandre Fagundes Faria, Andréa 

Horta Machado e Eliezer 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 DA GESTÃO PEDAGÓGICA. Professora Lúcia Maria Porto de Paula. 

REPRESENTANTE DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS. Laura Gonçalves e Rejane 

Diniz. REPRESENTANTE DOS DISCENTES: Gustavo Mota Alveds e Arthur Rabelo Pinto. O 

senhor diretor deu início  à reunião com o ítem de pauta: APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE 

INCLUSÃO:   O projeto foi elaborado pela professora Maria Aparecida de Souza Gerken e a 

servidora Simone Pinto Vasconcellos. A servidora Simone, psicóloga do SAE, fez a apresentação 

do projeto em linhas gerais.  Os principais objetivos do projeto são: 1) Promover ambiente 

educacional inclusivo; 2) Compartilhar informações sobre a educação inclusiva; 3) Sensibilizar a 

comunidade para valorização da diversidade; 4) Promover reflexões e superações dos desafios da 

educação inclusiva; 5) Contribuir para implementação de mudanças no espaço físico, emocionais, 

pedagógicas para acessibilidade no COLTEC. Foram apresentados, por meio de fotos e relatos, 

diversos problemas no espaço do COLTEC, que são hoje, dificultadores para o acesso de 

deficientes físicos e que impediriam sua inclusão no COLTEC. No projeto há sugestões para ação 

de inclusão tais como: a) constituição de uma comissão, para coordenar ações de curto, médio e 

longo prazo, para a inclusão; b) Organização de encontros sobre educação inclusiva; c) parcerias 

para planejamento e implementação de ações inclusivas; d) promover a capacitação de pessoas e 

professores, para viver harmoniosamente com a diversidade e ampliar e melhorar o atendimento  às 

pessoas deficientes. A direção do COLTEC, solicitou que as coordenadoras do projeto  indiquem os 

nomes de pessoas que possam fazer parte da Comissão para coordenar as ações de curto, médio e 

longo prazo para soluções dos problemas de inclusão, de acordo com recursos disponíveis junto aos 

departamentos da Universidade. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Passou-se ao item: RESOLUÇÃO 001/2017:  esta resolução tem como objetivo dar as diretrizes 

para a carga horária e duração dos Cursos Técnicos de Nível Médio do Colégio Técnico da UFMG, 

de acordo com que estabelece o  capítulo III da Resolução Nº 6, de 20 de setembro de 2012, do 

Conselho Nacional de Educação, e a Portaria Nº 25, de 13 de agosto de 2015, da SETEC/MEC. Os 

cursos deverão respeitar a carga horária mínima estabelecida pelo Catálogo de Cursos do MEC. 

Deverá estar explicitado nos projetos pedagógicos de cada curso com a sua duração e  carga horária 

total e ao serem submetidos à CADEC deverão ser aprovados por maioria absoluta. O professor 

Adriano solicitou que a Resolução, que foi aprovada pela unanimidade dos membros da Câmara, 

seja encaminhada à COPEP, que, por sua vez, deverá encaminhar aos coordenadores de curso. 

Passou-se ao item: APROVAÇÃO DE PROJETOS: “Grupo de Educação Socioemocional – 

Manejando a Ansiedade”: Os autores desse projeto são o professor Adriano Borges da Cunha e o 

psicólogo Diogo Ferreira do Nascimento e o público-alvo são os alunos do COLTEC com 

dificuldades para lidar com ansiedade. O objetivo principal é o desenvolvimento de um grupo 

voltado ao desenvolvimento de habilidade  cognitiva e comportamental de manejo da ansiedade. Os 

alunos serão selecionados previamente a partir do mapeamento de carências feito através de teste 

diagnóstico e a partir dessa seleção, serão realizados diversos encontros, dentro do tema. A 

servidora Rejane Diniz questionou sobre o projeto acerca da metodologia utilizada em relação à 

identificação da necessidade da intervenção e, caso haja necessidade de acompanhamento, como 
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seria feito. A professora Kátia informou que o SAE está apto a encaminhar os alunos a esses 

profissionais, caso haja necessidade. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. 

“Festival de Cachorro Quente”: Os autores do projeto são a Comissão de Formatura do 3º ano e o 

Grêmio Contraste. O público-alvo são os estudantes do COLTEC e tem como objetivo  o lazer , 

entretenimento e arrecadar fundos para a formatura do 3º ano. A data do evento é dia 18/05/2017, 

com início às 11:00 e término previsto para as 13:20, para não prejudicar as aulas da tarde. A 

parecerista do projeto, professora Natália Martins Carneiro, solicitou que os alunos  conversem com 

o monitor do Setor de Educação Física, para deslocarem as atividades de futsal para a quadra 2. Os 

membros da Comissão responsável pelo projeto devem convidar servidores  docentes e técnicos-

administrativos a estarem presentes e acompanharem a atividade em colaboração ao bom 

andamento da atividade. Ao final da atividade, os membros da comissão devem garantir a limpeza 

do espaço e dos materiais utilizados. Colocado em votação, o projeto foi por unanimidade. 

“Semana Diversidade 2017”: Coordenado pelo Grêmio estudantil do COLTEC o projeto conta 

com a participação do grupo LGBT do COLTEC e com o Setor administrativo SLOP. O projeto  

tem como  justificativa a formação humanística do aluno COLTECANO. O período de realização 

será de 22 a26/05/2017.  Haverá a apresentação de palestra pela senhora Juliana Paradela; sessão de 

fotos com os membros LGBTec; roda de conversas, com ex-coltecanos, sobre saúde e invisibilidade 

lésbica; Sessão de cartazes no espaço do Grêmio. A Comissão de Organização e Realização de 

Eventos recomenda aos coordenadores os seguintes cuidados: 1) com o conteúdo das fotos com os 

membros do LGBTec, porque no projeto não ficou claro o seu conteúdo; 2) ao conteúdo dos 

cartazes, para que sejam adequados ao ambiente escolar, para que haja um convívio sereno e 

amável. A Comissão em seu parecer foi favorável à realização do evento. Colocado em votação, foi 

aprovado por unanimidade. “Projeto Brasil que Lê”: Os autores do projeto são o Grêmio estudantil 

da gestão de 2016 e o Grêmio estudantil da gestão atual. O objetivo é a arrecadação de livros, para o 

público infanto-juvenil e doá-los para instituições comunitárias de atendimento sócio-educativo de 

crianças e jovens com espaço para receber e conservar os livros doados. Os alunos realizarão 

atividades de leitura de livros, contação de histórias, roda de conversas, teatro etc para as crianças 

das instituições escolhidas. As visitas previstas para o reconhecimento das instituições acontecerá 

nos dias 19,23 e 30/05/2017. Ao final das visitas, serão escolhidas as instituições e agendada as 

datas para a realização das doações. A parecerista, professora Natália Martins Carneiro, fez as 

seguintes recomendações: 1) o cumprimento sem exceção das seguintes tarefas: a) Uma semana 

antes da data previamente agendada para a visita, será apresentado à diretoria o documento formal, 

que possuirá o nome completo e assinatura do responsável que se disponibilizará a acompanhar a 

visita com os alunos, o nome e endereço da instituição, a data exata em que será feita a visita e uma 

descrição básica da atividade a ser desenvolvida pelos alunos. Se necessário o documento formal 

será apresentado com mudança na data previamente marcada, sendo depois enviado à SLOP, com 

as informações completas e a confirmação da visita, para que os motoristas sejam alertados e os 

carros reservados; b) Dois dias antes da visita, o documento contendo o nome de todos os alunos 

que serão levados será encaminhado à GP, para que esta tome as providências/ações cabíveis. Caso 

sejam feitas alterações de emergência na lista após esse período, elas serão comunicadas o mais 

rápido possível; c) Os alunos que farão as visitas, serão previamente sorteados pelo grêmio, dentre 

todos os que se inscreverem para em tempo previamente determinado, além deles, sejam definidos 

outros alunos, membros do grêmio ou não, para compor a equipe de apoio (fotografias, ajuda com 

atividades, etc.). Serão entregues autorizações a todos os alunos participantes das visitas, que serão 

devolvidas ao grêmio até o dia da visita e entregues ao acompanhante responsável antes da entrada 

na condução que partirá do colégio. 2) É imprescindível a  presença de uma pessoa maior de idade e 

que seja professor do COLTEC para acompanhá-los às visitas. O parecer é favorável ao projeto e 

colocado em votação, foi aprovado por unanimidade pelos membros da CADEC. “Minionu 2017”: 

Coordenado pelo Grêmio estudantil do COLTEC, tem como objetivo a participação dos alunos do 

coltec no MINIONU, incentivando a exposição de idéias e oratória, bem como incentivar a 
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autonomia dos alunos diante da diversidade de idéias e a lidar com imprevistos e melhorar o 

aprendizado sobre relações internacionais nas diversas áreas do ensino e integrar o aluno do 

COLTEC na comunidade estudantil regional. O período de inscrições é de 08 a 12/05/2017 e o 

período do evento será de 12 a 15/10/2017. Além do Grêmio, o evento  terá o envolvimento da 

Seção SLOP/COLTEC, para agendamento do ônibus para a visita na PUC/Minas e o uso do 

auditório, bem como a participação dos professores do COLTEC. A Comissão de Organização e 

Realização de Eventos, recomenda aos alunos que observem as datas e os horários e verifiquem 

com antecedência junto à SLOP, o agendamento do ônibus, para a visita na PUC. Colocado em 

votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. O Grêmio estudantil informou aos membros da 

Câmera que há um projeto feito por eles, sobre  um novo espaço físico para a sede do Grêmio e 

solicitou que esse projeto seja repassado ao professor Adson, que está desenvolvendo um estudo 

sobre a infra-estrutura  física do COLTEC. Os representantes discentes alegam que o espaço atual 

está tumultuado e que não há condições para realização das reuniões dos representantes, que 

normalmente são em torno de 20 pessoas presentes em cada reunião. “Desenvolvimento de novos 

produtos biotecnológicos para o diagnóstico laboratorial da Doença de Chagas”: Projeto de 

pesquisa coordenado pelo professor Daniel Menezes Souza, do Setor de Patologia Clínica do 

COLTEC. O projeto recebeu parecer favorável do professor Bruno Roatt do mesmo Setor. 

Colocado em votação, foi aprovado por 10 votos a favor e 04 abstenções. O Projeto será enviado ao 

Comitê de ética em Pesquisa da UFMG, COEP, para Aprovação. Passou-se ao item: 

APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE PROFESSOR VOLUNTÁRIO: foi 

apresentado à CADEC o Plano de Trabalho do professor Ming, como professor voluntário, para 

lecionar a disciplina Língua Estrangeira, para a turma do terceiro ano.  A duração do Plano  é de 1 

ano, a contar da data de sua aprovação até o final do ano letivo. O projeto visa o ensino da Língua 

Inglesa por meio de ambiente virtual, plataforma Moodle. A CADEC aprovou o plano de trabalho 

com a ressalva de que seja verificado pelo Setor de Pessoal, junto à CPPD ou PRORH, se há um 

limite de assinatura de contrato voluntário, sem o risco de gerar vínculo empregatício, uma vez que 

o professor já cumpriu contrato como professor substituto no COLTEC. Passou-se ao item 

AVISOS E COMUNICAÇÕES: A professora Kátia informou que os dois representantes docentes 

no Comitê  de ética da UFMG, são os professores Antônio José  Lopes, do Setor de Ciências 

Sociais e Daniel Menezes de Souza do Setor de Patologia Clínica. Nada mais havendo a tratar, deu-

se por encerrada a reunião às dezesseis horas e nove minutos, em que eu, Laura Gonçalves, 

Secretária ad-hoc 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, doze de maio de dois 

mil e dezessete. 
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