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ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA 

NOVE DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZESSETE. Às 13 horas e cinquenta 

minutos do dia nove de junho do ano de dois mil e dezessete, iniciou-se a quadragésima 

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

presidência do Senhor Diretor Professor Márcio Fantini Miranda com a presença da 

Vice-Diretora Kátia Pedroso Silveira e dos seguintes representantes dos Núcleos: 

REPRESENTANTES DO NÚCLEO BÁSICO: Professores Andréa Horta Machado, 

Gisele Brandão Machado de Oliveira e Sérgio Luiz Talim. 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. Carolina Cândida da Cunha. REPRESENTANTES 

DISCENTES. Ana Pacheco e Maria Regina Rocha. A reunião começou com 

INFORMES SOBRE VAGAS DOCENTES.   O Diretor Márcio falou sobre reunião 

que participou com a CPPD sobre as vagas da carreira de magistério superior que estão 

no COLTEC e que poderiam se tornar da carreira de EBTT, o que aumentaria o número 

de vagas para o Colégio. Apesar dessa possibilidade, o Diretor deixou claro que será 

difícil acontecer. O Professor Márcio também solicitou que seja formada uma nova 

Comissão para Alocação de Vagas Docentes e deixou em aberto para professores que 

queiram se voluntariar. Passou-se ao item RELATÓRIO PARCIAL DE ESTÁGIO 

PROBATÓRIO. Foi apresentado relatório favorável da Comissão de Avaliação Parcial 

de Estágio Probatório do Professor João Eduardo Montandon de Araújo Filho. O 

relatório foi aprovado por unanimidade. Passou-se a PEDIDOS DE AFASTAMENTO 

DO/NO PAÍS. Foram solicitados os seguintes afastamentos: do Professor Eliezer 

Raimundo de Sousa Costa, para participação do IX Congresso Brasileiro de História da 

Educação na Universidade Federal da Paraíba em João Pessoa, entre os dias 15 e 20 de 

agosto, sendo que serão dadas aulas extras pelo professor para compensar; do Professor 

Alexandre Fagundes Faria para o XI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em 

Ciências na UFSC em Florianópolis, entre os dias 3 e 7 de julho, sendo que nesses dias 

será substituído pelo Professor Carlos Eduardo Porto Villani; da servidora Técnica em 

Assuntos Educacionais Carolina Cândida da Cunha para participar de curso de 

capacitação referente ao projeto de Doutorado, entre os dias 11 e 17 de julho em 

Singapura; dos professores Francis Arthuso Paiva e Rosilene Siray Bicalho para 

acompanhar alunos de Mandarim do COLTEC a uma viagem de intercâmbio à 

Wuhan/China, entre os dias 8 e 20 de julho, sendo que suas aulas serão repostas pelos 

professores Edson Costa e Alex Fabiani. Todas as solicitações de afastamentos foram 

aprovadas pela unanimidade dos membros. Alguns professores solicitaram ajuda de 

diárias, mas foi frisado que o Colégio ainda não pode atender a essa demanda por não 

haver orçamento suficiente. AFASTAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL. Foi solicitado, pela servidora Psicóloga Simone Vasconcellos, à 

Comissão de Qualificação, afastamento para mestrado entre 11/09/2017 a 10/10/2018. 

O parecer da Comissão foi favorável à solicitação e a Câmara aprovou por unanimidade 

o parecer. Foi lembrado que deverá ser contratado um bolsista de apoio administrativo 

para auxiliar o Setor no período de afastamento.  PROGRESSÃO FUNCIONAL 

DOCENTE. Foram solicitadas as progressões funcionais das professoras Mariana 

Costa Duarte, do nível 1 para o nível 2 da classe DI da carreira de EBTT; e Andréa 
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Horta Machado, do nível 3 para o nível 4 da classe de Professor Associado, carreira de 

Magistério Superior. As duas solicitações foram aprovadas por unanimidade dos 

membros. Então a reunião continuou com o item de SOLICITAÇÃO DE 

PARTICIPAÇÃO NO PROMESTRE. As professoras Eliene Lopes e Andréa Horta 

solicitaram à CADEC aprovação para continuarem suas participações no PROMESTRE 

na Faculdade de Educação. As solicitações foram aprovadas por unanimidade. Item 

VISITA TÉCNICA. Os professores Luciano e Gilberto, do Setor de Química, solicitou 

aprovação de visita técnica à Vale no dia 9/8/2017 entre 7h30 e 16h, pela turma 302, em 

Belo Horizonte; e um trabalho de campo na Lagoa da Pampulha de coleta de material 

para análise dias 13 e 14 de junho entre 7h30 e 9h. As solicitações foram aprovadas pela 

unanimidade dos membros.  Passou-se às RESOLUÇÕES 2 E 3/2017. O Diretor 

Márcio colocou em pauta a Resolução 2/2017, da Diretoria do COLTEC, que visa 

normatizar o envio de informações contidas no Sistema Nacional de Informações da 

Educação Profissional e Tecnológica, SISTEC, para a Administração Central da 

UFMG. Foram discutidos entre os membros da Câmara que vários critérios devem ser 

levados em conta na Resolução, como a questão dos alunos equivalentes e que o 

Colégio possui dotação orçamentária própria. Também foi analisada a Resolução 

3/2017, também da Diretoria do COLTEC, que estabelece condições mínimas para a 

abertura de processos de compras no Colégio. Foram questionadas a forma de como são 

feitas as compras de materiais do Colégio, que precisam ser simplificadas, e que o 

período de assessoria pela Comissão de Compras deve ser definido como mensal. Feitas 

as devidas correções, as resoluções foram aprovadas. Item DEFINIÇÃO DE 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DISCENTE. A Professora Gisele, como 

representante da Comissão de Elaboração do Questionário Discente, fez uma 

explanação sobre como foi elaborado o formulário de avaliação e quais o os objetivos a 

atingir quando foi discutido. Foram discutidas questões relativas a objetividade ou não 

do questionário, qual o objetivo dele e foram dadas algumas sugestões para que a 

avaliação seja mais prática possível. O encaminhamento final da Câmara foi que seja 

realizado um pré-teste com alguns alunos, representando todas as séries, e estes por sua 

vez, façam críticas e deem sugestões a respeito do formulário. Item PROJETOS DO 

GRÊMIO. O primeiro projeto apresentado foi o Campeonato de Xadrez, sendo que não 

está definido ainda o dia de início, mas deverá acontecer uma vez por semana durante 5 

semanas. O segundo projeto foi o Campeonato de Futsal que deverá acontecer às 

quartas-feiras de 11h10 às 13h25. A principal discussão, a respeito dos dois projetos, foi 

o horário dos jogos que podem atrapalhar as aulas do turno da tarde. A sugestão é que 

os jogos de futsal aconteçam duas vezes por semana e que termine com pelo menos uma 

hora antes da aula de 13h30. Quanto aos jogos de xadrez, também deverá ser definido o 

horário de 13h15 para terminar. Outra sugestão dada foi que as enfermeiras também 

acompanhem os jogos de futsal, caso ocorra algum incidente.. Por fim os dois projetos 

foram aprovados por unanimidade dos membros desde que sejam atendidas as sugestões 

da Câmara. Passou-se a MINUTA SOBRE A PORTARIA N° 17 (MEC). O Professor 

Adriano explicou a elaboração da resolução referente à Portaria nº 17, do SETEC/MEC, 

que estabelece diretrizes gerais sobre atividades docentes no âmbito da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Foram solicitados esclarecimentos 

sobre essa portaria e salientado que nem todos os professores estão entendendo o que 

ela realmente significa. O Professor Adriano frisou que está a disposição para esclarecer 

todas as dúvidas e que a minuta é apenas uma análise preliminar para atender às 

exigências da SETEC. Item Outros Assuntos. 1) Organização do Evento Inclusão no 

COLTEC. O evento sobre Inclusão foi aprovado na última reunião da CADEC, que 
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consiste em sensibilizar a comunidade do COLTEC sobre as diferenças. A servidora 

Simone solicitou também que alunos e servidores do COLTEC sejam liberados para 

assistir às palestras. Foi questionado quem iria fazer as palestras e se não seria melhor 

fazer oficinas que demandassem a participação de todos e fossem experiências que 

talvez dessem mais resultados. 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 junho de dois mil e dezessete. 
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