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ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA SETE DE 

JULHO DE DOIS MIL E DEZESSETE. Às 13 horas e quarenta minutos do dia sete 

de julho do ano de dois mil e dezessete, iniciou-se a quadragésima segunda 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 Alexandre Fagundes 

Faria, Andréa Horta Machado e Lilian Borges Brasileiro. REPRESENTANTES DO 

NÚCLEO PROFISSIONAL: Professores Adriano Borges da Cunha e Daniel Menezes 

Souza. COORDENADOR DA GESTÃO PEDAGÓGICA. Professor Lúcia Maria 

Porto de Paula. REPRESENTANTE DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS. Enio 

Cardoso Damasceno. REPRESENTANTES DISCENTES. Arthur Rabelo e Giovana 

Karen Barbosa de Jesus. A reunião começou com APROVAÇÃO DE ATAS. Foi 

aprovada, por unanimidade, a ata da 41ª Reunião Ordinária realizada dia 9 de junho; e 

aprovada, por 9 votos a favor e 1 abstenção, à ata da 27ª Reunião Extraordinária, 

realizada dia 28 de junho. PROGRESSÃO FUNCIONAL DOCENTE. Foram 

solicitadas as progressões funcionais dos professores Humberto Nobuyoshi Honda, do 

nível 1 para o nível 2 da classe de Assistente da carreira de Magistério Superior; e 

Alexandre Benvindo de Sousa, 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. A reunião continuou com o item PROJETO DE 

EXTENSÃO. O Diretor leu o parecer do Setor de Educação Física em relação ao 

projeto de artes marciais promovido pela Professora Eliene Lopes e coordenado por um 

professor externo à UFMG. No entanto, o parecer não atendeu à demanda exigida pela 

Câmara, ou seja, ter necessariamente um coordenador interno à UFMG. Portanto, foi 

solicitado que o Setor refaça o parecer atendendo ao pedido da CADEC. Outros 

Assuntos. 1) Afastamento no País. Foi solicitado afastamento pelos professores Daniel 

Menezes Souza e Mariana Costa Duarte para Congresso Brasileiro de Parasitologia em 

Armação de Búzios, RJ, entre os dias 3 e 6 de setembro. O afastamento foi aprovado 

por unanimidade dos membros. Foi solicitado também afastamento para qualificação da 

Professora Virginia Fernandes Mota, entre 04/09/2017 a 04/09/2018, aprovado pela 

Comissão de Qualificação. Os membros da CADEC acordaram que a Comissão deveria 

ser consultada para esclarecimentos em relação aos prazos do pedido de afastamento. 2) 

Criação da Disciplina de Bioética. A pedido da COPEP a Câmara analisou documento 

relativo à criação da disciplina de Bioética, pelo Professor Antônio José Lopes, para a 

graduação, dentro do COLTEC. A Câmara está ciente do projeto e solicita que a 

COPEP seja a responsável pela gestão do curso. 3) Agressão de alunos dentro do 

COLTEC. O Diretor Márcio relatou sobre a denúncia ocorrida nesta semana a respeito 

de uma prática agressiva entre os alunos denominada "Broca". De acordo com relatos 

dos próprios alunos, foi criado um evento em redes sociais no qual as pessoas podiam 

votar para que uma “broca” acontecesse. Há relatos de que "brocas” acontecem há mais 

de um ano no Colégio mas somente nesta semana a direção recebeu a denúncia sobre o 

evento. Até o momento, providências estão sendo tomadas com o auxílio da Reitoria e 

os pais dos alunos envolvidos já foram comunicados. O Diretor sugeriu a suspensão de 

todos os eventos festivos do COLTEC até que todas as investigações sejam concluídas e 

as devidas providências tomadas. Os representantes do Grêmio ressaltaram que a 

suspensão dos eventos festivos será considerada como penalidade pelos alunos. Os 
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membros da Câmara afirmaram que a suspensão dos eventos não é uma penalidade, mas 

uma medida necessária para o enfrentamento da preocupante situação atual, visto que os 

eventos poderiam desencadear novos problemas. Depois de muitas discussões, os 

membros da Câmara decidiram que não será enviado nenhum comunicado diretamente 

aos pais, somente um aviso interno aos alunos sobre a suspensão das atividades festivas 

do colégio. Foi também discutida a possibilidade de ser aplicada uma suspensão de 30 dias 

letivos aos três estudantes que participaram da agressão a um colega em uma "Broca". A 

sugestão foi aprovada por 8 votos a favor e 2 abstenções. Entretanto, ponderou-se a 

necessidade de uma consulta à EBAP para esclarecimentos sobre a necessidade ou não de 

uma comissão de sindicância. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião 

às dezessete horas, 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, sete de julho de dois mil e 

dezessete. 
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