
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 QUARTA  REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA 

QUINZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. Às 13 horas e quarenta 

minutos do dia quinze de setembro do ano de dois mil e dezessete, iniciou-se a 

quadragésima quarta reunião ordinária da Câmara Deliberativa do Colégio Técnico da 

UFMG sob a presidência do Senhor Diretor Márcio Fantini Miranda e dos seguintes 

representantes dos Núcleos: REPRESENTANTES DO NÚCLEO BÁSICO: 

Professores Eliezer Raimundo de Souza Costa, Sérgio Luiz Talim e Andréa Horta 

Machado. REPRESENTANTES DO NÚCLEO PROFISSIONAL: Professores 

Adriano Borges da Cunha e Daniel Menezes Souza. REPRESENTANTES DO 

SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS: Enio Cardoso Damasceno. 

COORDENADOR DO NAPq/Cenex: Alfredo Luis Mateus Lameirão. 

COORDENADOR DA GESTÃO PEDAGÓGICA: Professor Antônio José Lopes 

Alves. REPRESENTANTES DISCENTES: Gabriel Akira Garcia Miagusko e 

Gustavo Mota Alves Assunção Nogueira. A reunião começou com APROVAÇÃO DE 

ATAS. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da 43ª Reunião Ordinária, realizada no dia 

11 de agosto de 2017. PORTARIAS DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. Foram 

aprovadas, por todos os membros, as Portarias de Estágio Probatório: no28/2017 que 

designou o servidor Antônio José Lopes Alves como supervisor de Estágio Probatório 

da servidora Ana Elisa Cruz Corrêa e no32/2017 que designou a servidora Andréa Horta 

Machado como supervisora de Estágio Probatório da servidora Meiriane Cristina Faria 

Soares Lima. Durante a aprovação das portarias, o professor Adriano ressaltou aos 

membros da Cadec que, conforme discutido anteriormente, apesar de desejável, não há 

obrigatoriedade do supervisor de estágio probatório pertencer ao mesmo setor do 

docente ingressante. Dessa forma, com o intuito de ampliar as possibilidades de 

supervisores, a designação do docente pode basear-se na afinidade entre as áreas.  

RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DOCENTES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO 

2016/2017.  Foram aprovados por 8 votos e 3 abstenções os relatórios de atividades dos 

seguintes docentes em estágio probatório: Bruno Mendes Roatt, Daniel Menezes Souza, 

João Eduardo Montandon de Araújo Filho, Mariana Costa Duarte e Virgínia Fernandes 

Mota. Os documentos foram encaminhados previamente por email para todos os 

membros da Cadec para que durante a reunião fossem proferidas as devidas 

considerações e votos sobre os relatórios. O diretor Márcio Fantini pontuou que os 

relatórios apresentaram número satisfatório de atividades, pesquisa e produção 

acadêmica. PROGRESSÃO DOCENTE. Foi aprovado, por unanimidade, o pedido de 

progressão funcional do professor Arnaldo de Moura Vaz da Silva, do nível 1 para nível 

2 da classe de Professor Associado da carreira de Magistério Superior e da professora 

Maria Aparecida de Souza Gerken, do nível 2 para o nível 3 da Classe D IV da carreira 

de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Contudo, o diretor Márcio 

Fantini pontuou a necessidade de padronizar a transcrição dos encargos didáticos nos 

próximos pareceres, de modo a facilitar o entendimento quanto a carga horária 

lecionada pelos docentes no Coltec. PLANOS DE TRABALHO PARA 2017. Foram 

aprovados os planos de trabalho para 2017 dos seguintes docentes: Ana Elisa Cruz 

Corrêa, Meiriane Cristina Faria Soares Lima e Rita de Cássia Augusto. 

HOMOLOGAÇÃO DE ELEIÇÃO DOS TAEs. Foi homologada, por unanimidade 

dos membros da Câmara, a eleição realizada, no dia 13 de setembro de 2017, no Coltec, 

para eleger os representantes dos servidores técnico-administrativos em educação nas 

Comissões de Estágio Probatório e no Comitê Local de Avaliação de Desempenho. Os 
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técnicos-administrativos Diogo Ferreira do Nascimento e Alexandre Seabra Lopes 

foram eleitos com 18 e 19 votos, respectivamente, para compor o Comitê Local de 

Avaliação de Desempenho. Já a chapa única, composta pelos técnico-administrativos 

Laura Gonçalves e Fabrício Riff Silva, foi eleita por 29 votos. Outros Assuntos. 1) 

Afastamento no País. Foi solicitado afastamento pelos professores: Andréa Horta 

Machado para participar do IV Simpósio Mineiro de Educação Química, no período de 

31/08/2017 a 02/09/2017, em Uberlândia – MG; Antônio José Lopes Alves para 

participar do XLI Encontro da ANPAD, no período de 01/10/2017 a 04/10/2017, em 

São Paulo – SP; Kátia Pedroso Silveira para participar do Simpósio Mineiro de Ensino 

de Química, no período de 31/08/2017 a 02/09/2017, em Uberlândia – MG e da 

Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Gestores de Ensino, no período de 12/09/2017 

a 14/09/2017, em Belém – PA; Lílian Borges Brasileiro para participar da Reunião 

Ordinária do Fórum Nacional de Gestores de Ensino, no período de 12/09/2017 a 

15/09/2017, em Belém – PA; Eliano de Souza Martins para participar do IX Simpósio 

Internacional de Gêneros Textuais, no período de 05/09/2017 a 09/09/2017, em Campo 

Grande – MS; Maria José Alves para participar de Intercâmbio Acadêmico, no período 

de 24/10/2017 a 04/11/2017, em Lucknow – Índia; Rosilene Siray Bicalho para 

participar de Intercâmbio Acadêmico, no período de 24/10/2017 a 04/11/2017, em 

Lucknow – Índia; Todos os afastamentos foram aprovados por unanimidade dos 

membros. 2) Informes sobre a questão da Broca: O professor Márcio Fantini 

atualizou os membros da Cadec quanto aos encaminhamentos referentes à questão da 

"Broca". As ações da diretoria abrangeram 3 diferentes situações: 1) os três alunos que 

participaram ativamente da agressão foram suspensos por determinação do Conselho 

Diretor por 30 dias em período letivo e foi instaurada uma Comissão de Sindicância 

para apuração dos fatos; 2) o aluno agredido, devido ao fato de ter sido identificado 

como incentivador das práticas de agressão, foi suspenso pelo período de 10 dias; 3) os 

alunos que participaram dos processos de votação nas redes sociais ou incentivaram a 

agressão, além de advertidos individualmente pela direção e pelo Núcleo Pedagógico, 

participaram de uma atividade educativa desenvolvida pelo SAE. Por fim, o diretor 

informou aos membros da Cadec que os eventos culturais no Coltec foram liberados, 

desde que respeitados os limites individuais e o bom convívio entre os alunos. 3) 

Pedido de aprovação da proposta de Desenvolvimento de Atividades de Yoga e 

Meditação no Coltec:  O diretor Márcio Fantini explicou o objetivo da proposta, que é 

o de promover e organizar atividades, palestras e debates para estimular o cuidado e 

atenção com a saúde física e mental de estudantes e servidores do Coltec. As atividades 

serão desenvolvidas sob a coordenação dos técnico-administrativos Diogo Ferreira 

(SAE) e Carolina Cunha (NUPED), além dos docentes Paulo Baeta e Natália Carneiro. 

Serão ofertadas aulas de meditação e yoga nas depêndencias do Coltec e a previsão para 

o início das atividades é no segundo semestre de 2017. Após as discussões, o projeto foi 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. 4) Pedido de aprovação dos 

projetos do Grêmio: Oficina de Cianótipo, Concurso de Poesias e Nutrição: Os 

discentes Gabriel Akira e Gustavo Mota apresentaram os seguintes projetos do Grêmio: 

1) Oficina de Cianótipo -  consiste na realização de uma oficina de fotografia química e 

exposição dos trabalhos. Durante a apresentação do projeto, os alunos relataram que a 

prática não utilizará reagentes químicos periogosos, será realizada em um ambiente 

adequado e haverá a supervisão de um servidor da área de Química para acompanhar as 

atividades. 2) Concurso de Poesias – realizado através da parceria entre o Grêmio e o 

setor de Língua Portuguesa, o projeto visa fomentar a produção artística de poesias. Ao 

final do concurso, os trabalhos serão expostos e os melhores lugares premiados. 3) 
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Nutrição – A proposta do projeto é a de conscientizar os estudantes sobre a importância 

de uma alimentação saudável, através de palestras realizadas pelo nutricionista 

Anderson Barroso. Os docentes demonstraram preocupação quanto às informações que 

serão veiculadas pelo palestrante, deixando claro que não é permitido utilizar o espaço 

público para a promoção pessoal ou de produtos. A aprovação deste proposta está 

condicionada a verificação do conteúdo da palestras pelos membros do Grêmio. Os 

demais projetos foram aprovados por unanimidade. Os materiais necessários para a 

realização das atividades serão adquiridos através dos recursos financeiros 

disponibilizados pelo Grêmio. Por fim, o professor Adriano pontuou que os discentes do 

Grêmio devem realizar um melhor planejamento para o envio das propostas, de modo a 

possibilitar a revisão do conteúdo e estrutura dos textos. 5) Pedido de aprovação de 

parecer PROMESTRE. O projeto de dissertação de Mestrado da aluna de pós-

graduação Nivia Regina Vitalino de Melo foi apresentado pela professora Andréa Horta, 

sua orientadora. O trabalho será desenvolvido com a co-orientação do Professor 

Gilberto do Vale Rodrigues, do setor de Química do Coltec, e tem por objetivo central 

desenvolver um conjunto de atividades experimentais que considerem a perspectiva da 

Química Verde e um tutorial que possibilite a utilização da ferramenta Estrela Verde 

por docentes e técnicos da área. Após discussões sobre o projeto, o parecer foi aprovado 

por todos os membros. 6) Debate com candidatos a eleição para Reitoria no Coltec:  

O diretor Márcio Fantini informou aos membros que haverá um debate no Coltec com 

as candidatas a Reitoria Andréa Mara Macedo e Paula de Miranda Ribeiro. O debate foi 

divulgado por email para que todos os servidores e discentes do Coltec possam 

participar ativamente das discussões. 7) Indicação de membro da Cadec para compor 

o Comitê Local de Avaliação de Desempenho: o Professor Antônio José Lopes foi 

escolhido, por unanimidade, para compor o Comitê Local de Avaliação de Desempenho 

dos TAEs. 8) Estabelecimento de prazos para o envio de documentos à Cadec: O 

professor Adriano sugeriu que fosse elaborada uma resolução para regulamentar os 

prazos de envio dos documentos à Cadec. A medida faz-se necessária diante da 

quantidade significativa de documentos que estão sendo enviados nas vésperas da 

reunião, dificultando assim, sua análise e tomada de decisões consciente. A sugestão 

para o prazo de envio dos documentos foi de 7 dias de antecedência. No caso de 

situações emergenciais, o prazo poderá ser reduzido, mediante justificativa expressa. 9) 

Informes Gerais: O diretor Márcio Fantini informou aos membros da Cadec que no 

mês de setembro está prevista uma atividade de prevenção ao suicídio, em parceria com 

o SAE. Quanto à construção da quadra coberta no Colégio, o projeto já foi elaborado e 

está sob análise da UFMG. Após autorização da Universidade, será iniciado o processo 

de compra dos materiais. A previsão é de que as compras sejam autorizadas em maio de 

2018 e a obra seja iniciada em setembro de 2018. Também foi informado que a vice-

diretora Kátia encontra-se em uma reunião de gestores no Pará para a discussão da 

Reforma do Ensino Médio e que, na próxima semana, ambos estarão em uma reunião 

com o MEC, em Brasília, cujo assunto principal da pauta será o orçamento para o ano 

de 2018. Posteriormente haverá uma reunião da Cadec voltada para a discussão e 

aprovação do orçamento do próximo ano. Por fim, os discentes realizaram 

questionamentos relacionados à carteira estudantil e ao restaurante universitário da 

UFMG. O diretor informou que as catracas já foram instaladas no Colégio e que as 

carteiras de acesso estão sendo providenciadas. O crachá permitirá o livre acesso dos 

alunos nos prédios da Universidade e serão semelhantes àqueles da graduação. Quanto 

ao restaurante, foi questionado o motivo pelo qual os alunos do Coltec não possuem 

acesso ao nível de classificação IV. O diretor explicou que a concessão do benefício é 
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realizada através de um convênio estabelecido entre a FUMP e o Coltec. O contrato 

atual está sendo revisto e os representantes discentes foram convidados a participar das 

próximas negociações com a FUMP. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada 

a reunião, as quinze horas e trinta 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, quinze de 

setembro de dois mil e dezessete. 
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