
U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d e  M i n a s  Gerais 

Colégio Técnico 

 

Av. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha – Belo Horizonte 

CEP.: 31270-901 – Tel. 3409 4962 – Fax 3409 4963 
diretoria@coltec.ufmg.br 

www.coltec.ufmg.br 

 

 

ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA 

ONZE DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZESSETE. Às 13 horas e quarenta 

minutos do dia onze de agosto do ano de dois mil e dezessete, iniciou-se a 

quadragésima terceira reunião ordinária da Câmara Deliberativa do Colégio Técnico da 

UFMG sob a presidência da Senhora Vice-Diretora Kátia Pedroso Silveira e dos 

seguintes representantes dos Núcleos: REPRESENTANTES DO NÚCLEO BÁSICO: 

Professores Alexandre Fagundes Faria e Andréa Horta Machado. 

REPRESENTANTES DO NÚCLEO PROFISSIONAL: Professores Adriano Borges 

da Cunha, Bruno Mendes Roatt e Daniel Menezes Souza. COORDENADOR DA 

GESTÃO PEDAGÓGICA: Professor Antônio José Lopes Alves. 

REPRESENTANTES DISCENTES: Bárbara Resende Magalhães. A reunião 

começou com APROVAÇÃO DE ATAS. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da 42ª 

Reunião Ordinária realizada dia 7 de julho. RELATÓRIO PARCIAL DE ESTÁGIO 

PROBATÓRIO. Foram apresentados relatórios favoráveis das Comissões de 

Avaliação Parcial de Estágio Probatório dos Professores Bruno Mendes Roatt e Mariana 

Costa Duarte. Os relatórios foram aprovados por unanimidade dos membros da Câmara. 

PLANOS DE TRABALHO PARA 2017. Foram aprovados os planos de trabalho para 

2017 dos seguintes docentes: Adriano Borges da Cunha, Adson Eduardo Resende, 

Alberto de Figueiredo Gontijo, Alex Fabiani de Brito Torres, Alexandre Benvindo de 

Sousa, Alexandre Fagundes Faria, Alexandre Martins de Melo e Souza, Alfredo Luis 

Martins Lameirão, André Saraiva de Lacerda Costa, Andréa Horta Machado, Anísio 

Rogério Braga, Antônio José Lopes Alves, Arnaldo de Moura Vaz da Silva, Bruno 

Mendes Roatt, Carlos Eduardo Porto Villani, Carmen Maria De Caro Martins, Camila 

Dias Lopes, Cláudia Natália Ferreira, Daniel Menezes Souza, Edson Santos de 

Oliveira, Eduardo Antônio Ferraz Coelho, Eliene Lopes Faria, Eliezer Raimundo de 

Souza Costa, Fernanda Peçanha Carvalho, Francis Arthuso Paiva, Gilberto Vale 

Rodrigues, Giovane Azevedo,Gisele Brandão Machado de Oliveira, Helder de 

Figueiredo e Paula,Humberto Nobuyoshi Honda, João Eduardo Montandon de Araújo 

Filho,João Paulino Vale Barbosa, José Eduardo Borges Moreira, Kelly Maria de 

Campos Fornero Abreu de Lima Melillo, Leandro Maia Silva, Lilian Borges Brasileiro, 

Lívia Alves Moreira, Lucas Vinícius Ribeiro Alves, Lúcia Maria Porto de Paula, 

Luciano de Almeida Pereira, Marcelo Chiareto, Marcelo Salviano Barreto, Marcos 

Antônio Nicácio, Maria Aparecida Souza Gerken, Maria José Alves, Mariana Costa 

Duarte, Natália Martins Carneiro, Nathan Augusto Zacarias, Nora Olinda Cabrera 

Zúñiga, Paula Resende Adelino, Rosilene Siray Bicalho, Sérgio Luiz Talim, Virgínia 

Fernandes Mota. Os planos de trabalho dos professores Cláudia Natália Ferreira e 

Eliano de Souza Martins Freitas foram aprovados com ressalva, devendo os professores 

retificar os planos de acordo com as sugestões apresentadas pelos pareceristas. Os 

Professores Adilson Assis Moreira e Rita de Cássia Augusto não entregaram o plano de 

trabalho e a direção encaminhará um email solicitando a entrega imediata do 

documento. PORTARIAS DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. Foi aprovada a Portaria de 

Estágio Probatório no22/2017 que designou o servidor Anísio Rogério Braga como 

supervisor de Estágio Probatório do servidor Nathan Augusto Zacarias Xavier. A 

Portaria no25/2017 que designou a servidora Cláudia Natália Ferreira como supervisora 

de Estágio Probatório da servidora Camila Dias Lopes foi aprovada com a ressalva de 

ser incluído no documento o núcleo ao qual a docente pertence. Diante dessa questão, o 

professor Adriano sugeriu que em todas as Portarias de Estágio Probatório seja incluído 
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o núcleo e setor de alocação dos professores. Ainda, discutiu-se a necessidade da 

direção instituir uma comissão voltada para a discussão da reforma do organograma e 

dos núcleos acadêmicos do Coltec. PEDIDO DE AFASTAMENTO PARA 

QUALIFICAÇÃO. Após os esclarecimentos fornecidos pela Comissão de 

Afastamento para Qualificação, quanto aos prazos dos pedidos de afastamento, foi 

aprovado por unanimidade o pedido de afastamento para qualificação da Professora 

Virginia Fernandes Mota, entre 04/09/2017 a 04/09/2018. 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO DO COLTEC. Foi decidido pelos 

membros que a proposta de Institucionalização do Arquivo do Coltec do Professor 

Eliezer Costa fosse primeiramente encaminhada para o grupo de gestores e assessoria 

administrativa do Coltec para análise da proposta. Dessa forma, o documento foi 

entregue à Professora Kátia, presidente do grupo. Outros Assuntos. 1) Afastamento no 

País. Foi solicitado afastamento pelos professores: Adriano Borges da Cunha para 

participar do IX Congresso de Inovação Tecnológica em Energia Elétrica (IX Citenel 

2017), no período de 01/08/2017 a 04/08/2017, em João Pessoa - PB; Natalia Martins 

Carneiro para participar do I Encontro Pensando a Educação Física Escolar, no período 

de 13/07/2017 a 15/07/2017, em Ouro Preto - MG; Eduardo Antônio Ferraz Coelho 

para participardo XXV Congresso Brasileiro de Parasitologia, no período de 03/09/2017 

a 06/09/2017, em Búzios - RJ;Cláudia Natalia Ferreirapara participar do 51o Congresso 

da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, no período de 

25/09/2017 a 29/09/2017, em São Paulo - SP; Lúcia Maria Porto de Paula para 

participar do IV Encontro Regional do Ensino de Biologia da Regional 4, no período de 

24/08/2017 a 26/08/2017, em Uberlândia - MG; Antônio José Lopes Alves para 

participar do Colóquio Internacional Marx e o Marxismo 2017: De o Capital à 

Revolução de Outubro, no período de 21/08/2017 a 23/08/2017, em Niteroi - RJ; Eliene 

Lopes Faria para participar do seminário I Pensando a Educação Física Escolar, no 

período de 13/07/2017 a 15/07/2017, em Ouro Preto - MG. Todos os professores 

declararam que o afastamento não trará prejuízos aos encargos didáticos. Ainda, foi 

solicitado o afastamento da servidora técnico administrativo Edna Lucia Gelmini, para 

Pós-Graduação e Inovação, no período de 07/08/2017 a 08/08/2017, em Montes Claros 

- MG. Todos os afastamentos foram aprovados por unanimidade dos membros. Foi 

sugerido pelo professor Adriano que seja divulgada uma orientação para reforçar os 

procedimentos relacionados ao sistema Arcos. Durante a discussão foi mencionado que 

nos campos "Chefe Imediato" e "Diretor da Unidade/Órgão" a orientação atual é que os 

campos devem ser preenchidos com os nomes da vice diretora e diretor do Coltec, 

respectivamente. 2) Pedido de aprovação do processo de RSC. O professor Adriano 

esclareceu na reunião que os processos de RSC não passam pela deliberação da Câmara. 

Dessa forma, os documentos foram encaminhados para a seção de pessoal, setor 

responsável pelo encaminhamento do RSC à CPPD. 3) Projeto de Ensino Promoção 

da Saúde da Comunidade Coltecana. A vice-diretora Kátia apresentou a proposta do 

diretor Márcio Fantini em instituir um projeto para estimular o cuidado e atenção com a 

saúde física e psicológica de estudantes e servidores do Coltec. Os membros apoiaram a 

ideia e reconheceram a importância de um projeto desse porte no colégio. Apesar do 

apoio, algumas questões relacionadas à logística da atividade foram levantadas, como 

por exemplo, a disponibilidade de salas e interferência na rotina escolar. Ficou acordado 

que o Projeto seria enviado para os integrantes da Cadec por email para maior 

conhecimento da proposta. Ao final, a professora Kátia explicou que o projeto foi 

apresentado à Cadec apenas para ciência dos membros e opiniões, pois futuramente o 

documento será enviado para a aprovação da COPEP. O professor Alexandre Fagundes 
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Faria solicitou que a direção atualizasse a Cadec sobre os encaminhamentos referentes à 

questão da "Broca". A vice-diretora Kátia informou aos membros que o Conselho 

Diretor apoiou a decisão da Cadec e os alunos envolvidos foram suspensos por 30 dias 

letivos. Além disso, a EBAP instituiu uma comissão de sindicância para investigar o 

evento. Por fim, foi relatado que a direção, com auxílio do SAE e NUPED, fez um 

levantamento dos demais alunos que participaram do evento e estão decidindo sobre a 

aplicação de outras penalidades. A discente Bárbara Resende questionou os membros se 

há uma previsão de retorno dos eventos promovidos pelo Grêmio no colégio. Ficou 

acordado que o retorno das atividades seria discutido novamente após a decisão da 

aplicação das demais penalidades nos alunos envolvidos com "Broca" e término das 

provas trimestrais. 4) Apresentação Barraca Comissão Coltec. Foi apresentada pela 

aluna Bárbara Resende uma proposta da comissão de formatura do Coltec para 

arrecadação financeira que será investida na formatura dos alunos do terceiro ano. A 

proposta seria montar uma barraca, nas dependências do Colégio, para vender 

alimentos, todas as terças feiras, até o final do ano. O professor Adriano orientou a 

discente que a proposta deverá seguir os trâmites usuais dos demais projetos 

apresentados à Câmara (elaboração de projeto e análise de um parecerista). Ao longo da 

discussão, questões importantes foram levantadas pelos professores, como a 

preocupação com as boas práticas de higiene e acondicionamento dos alimentos, a 

sugestão de utilização do espaço físico da cantina do Coltec e a verificação das normas 

internas da UFMG quanto à comercialização de alimentos dentro do espaço público. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião as quatorze horas e quarenta 

minutos, em que eu, Isadora Froes Torrent, 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, onze de agosto de dois mil e dezessete. 
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