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ATA DA QUADRAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA 

VINTE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. Às 13 horas e quarenta 

minutos do dia vinte de outubro do ano de dois mil e dezessete, iniciou-se a quadragésima 

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

presidência do Senhor Diretor Márcio Fantini Miranda com a presença da Vice-Diretora 

Kátia Pedroso Silveira e dos seguintes representantes dos Núcleos: 

REPRESENTANTES DO NÚCLEO BÁSICO: Professor Alexandre Fagundes Faria. 

REPRESENTANTES DO NÚCLEO PROFISSIONAL: Professores Adriano Borges 

da Cunha, Daniel Menezes Souza e Lilian Borges Brasileiro. COORDENADOR DO 

NAPq/Cenex: Professor Alfredo Luis Martins Lameirão Mateus. COORDENADOR 

DA GESTÃO PEDAGÓGICA: Professor Antônio José Lopes Alves. 

REPRESENTANTES DISCENTES: Ana Luíza Pacheco e Gabriel Akira. A reunião 

começou com APROVAÇÃO DE ATAS. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da 44ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 15 de setembro de 2017. O diretor Márcio Fantini se 

comprometeu a elaborar uma Resolução que estabeleça o prazo de envio dos documentos 

para a aprovação na Câmara. PORTARIA DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. Foram 

aprovadas, por todos os membros, as Portarias de Estágio Probatório: no36/2017 que 

designou o servidor Francis Arthuso Paiva como supervisor de Estágio Probatório da 

servidora Janaína Henriques de Oliveira e no38/2017 que  alterou o supervisor de Estágio 

Probatório do servidor Lucas Vinícius Ribeiro Alves. O antigo supervisor, Márcio Fantini 

Miranda, apresentou uma justificativa formal à Cadec para a alteração da supervisão e 

designou o servidor Alberto de Figueiredo Gontijo para substituí-lo no processo. 

COMISSÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO DOCENTE. Foram aprovadas por 

unanimidade – exceto a Portaria no44/2017 com a abstenção do professor Daniel – as 

Portarias: no37/2017 que designou os professores Humberto Nobuyoshi Honda, Lúcia 

Maria Porto de Paula, Alexandre Fagundes Faria, Francis Arthuso Paiva, Fernanda Peçanha 

Carvalho, Giovane Azevedo, Marcelo Chiaretto, Luciano de Almeida Pereira e Kátia Pedroso 

Silveira para constituirem Comissão de Avaliação de Estágio Probatório dos Docentes do 

COLTEC/UFMG; no40/2017 que designou os professores Francis Arthuso Paiva, Humberto 

Nobuyoshi Honda e Marco Túlio de Oliveira Valente para constituir Comissão de Avaliação 

Final do Estágio Probatório do professor João Eduardo Montandon de Araújo Filho; 

no41/2017 que designou os professores Lúcia Maria Porto de Paula, Luciano de Almeida 

Pereira e Carlos Alberto Pereira Tavares para constituir Comissão de Avaliação Final do 

Estágio Probatório do professor Bruno Mendes Roatt; no43/2017 que designou os 

professores Alexandre Fagundes Faria, Marcelo Chiaretto e Jefersson Alex dos Santos para 

constituir Comissão de Avaliação Final do Estágio Probatório da professora Virgínia 

Fernandes Mota; no44/2017 que designou os professores Alexandre Fagundes Faria, 

Fernanda Peçanha Carvalho e Jenner Karlisson Pimenta dos Reis para constituir Comissão 

de Avaliação Final do Estágio Probatório do professor Daniel Menezes Souza; no45/2017 

que designou os professores Giovane Azevedo, Humberto Nobuyoshi Honda e Lúcia Maria 

Porto de Paula para constituir Comissão de Avaliação Parcial do Estágio Probatório do 

professor André Saraiva de Lacerda Costa. PEDIDO DO PRORROGAÇÃO DE 

PROJETO. O diretor Márcio Fantini e o professor Alfredo apresentaram a justificativa para 

prorrogar o prazo de conclusão do Projeto de Desenvolvimento Institucional: Modernização 

e Expansão dos Cursos do Eixo Industrial do Coltec – UFMG por 1 ano. O projeto teve seu 
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contrato assinado em 2015 e grande parte das atividades já foram concluídas. Apesar disso, 

imprevistos encontrados ao longo do desenvolvimento do projeto, como a burocracia dos 

processos de compra, a redução do quantitativo de bolsistas e a expansão de etapas, 

demandam a necessidade de ampliação do prazo de conclusão. A solicitação foi colocada em 

votação e aprovada por todos os membros. APRECIAÇÃO DOS PROJETOS DE 

BOLSAS DE MONITORIA DO COLTEC. Segundo a vice-diretora Kátia, a elaboração 

dos projetos fez-se essencial diante da necessidade de regularizar os programa de bolsas do 

Coltec e obter um respaldo legal da Procuradoria Jurídica da UFMG. O documento foi 

elaborado pelo professor Gilberto do Vale Rodrigues com o apoio da direção. Foi sugerido 

pelo professor Daniel a inclusão de um tópico nos projetos relacionado à modalidade de bolsa 

voluntária, pois muitos alunos possuem interesse em participar do programa para ampliar a 

prática docente, independente do recebimento do auxílio. O professor Alexandre pontuou a 

necessidade de regulamentar o processo, de modo que todos os alunos voluntários estejam 

submetidos aos mesmos critérios de seleção e normas dos alunos que recebem a bolsa. Outro 

ponto discutido foi o critério adotado para a alocação do quantitativo das bolsas de monitoria 

por setor. O professor Alexandre sugeriu que o número de bolsas por setor esteja vinculado 

ao número de alunos atendidos e a carga horária de cada disciplina. Acordou-se que todo o 

número total de bolsas dos programas, bem como seus respectivos valores deverão ser 

aprovados no início de cada ano em uma reunião da Cadec. Com a ressalva de incluir a 

modalidade de bolsistas voluntários nos projetos apresentados, os documentos foram 

aprovados por unanimidade dos membros. Após a aprovação, a vice-diretora deu ciência à 

Câmara de que o projeto de pós graduação será encaminhado à Pró-Reitoria de Pós- 

Graduação para a análise da professora Denise. DATA DA MATRÍCULA DOS ALUNOS 

VETERANOS. A vice-diretora Kátia expôs a necessidade de alteração da data da matrícula 

dos alunos veteranos do Coltec, de modo a viabilizar os trâmites necessários ao processo 

pelas seções responsáveis. Em reunião com o NUPED e a Seção de Ensino, foi sugerido que 

as novas datas de matrícula sejam nos dias 11 a 13 de dezembro de 2017. Ainda, a vice-

diretora relatou que a decisão será amplamente divulgada  aos alunos do colégio e que casos 

excepcionais poderão ser atendidos fora do período mencionado. Outros Assuntos. 1) 

Afastamento no País. Foi solicitado afastamento pelos docentes e técnicos 

administrativos: Edna Lucia Gelmini para Pós-Graduação e Inovação, no período de 

26/09/2017 a 28/09/2017, em Montes Claros – MG; Eliezer Raimundo de Souza para 

participar do Seminário: A pesquisa em História da Educação no Brasil e nos Estados 

Unidos, no período de 17/10/2017 a 18/10/2017, em São João Del Rei – MG; Gilberto do 

Vale Rodrigues para participar do VII Encontro da Escola Brasileira de Química Verde 

2017, no período de 09/10/2017 a 10/10/2017, no Rio de Janeiro – RJ; Giovane Azevedo 

para ministrar palestra na IV Semana de Ciência e Tecnologia do IFMG, no período de 

25/10/2017 a 26/10/2017, em Piumhi – MG; Kátia Pedroso Silveira para participar do 

Seminário Nacional de Ensino Médio Integrado, no período de 19/09/2017 a 21/09/2017, 

e Brasília – DF; Lucas Vinícius Ribeiro Alves para participar do Simpósio Brasileiro de 

Automação Inteligente, no período de 01/10/2017 a 05/10/2017, em Porto Alegre – RS; 

Maria José Alves para participar do XI Encontro Mineiro de Equações Diferenciais, no 

período de 20/11/2017 a 23/11/2017, em Poços de Caldas – MG; Todos os afastamentos 

foram aprovados por unanimidade dos membros. 2) Comissões.  O diretor Márcio Fantini 

se propôs a elaborar portarias para instituir a Comissão de Intercâmbrio do Coltec e a 

Comissão do Orçamento para o ano de 2018. Para a composição da Comissão de 

Intercâmbio, o discente Gabriel Akira sugeriu a inclusão da participação discente no 

processo. Ainda, o professor Alfredo pontuou a importância de uma discussão com a 

mailto:diretoria@coltec.ufmg.br


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 

 

Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da UFMG sobre o assunto de modo a verificar 

os trâmites necessários para a institucionalização do programa de maneira segura e 

eficiente. Por fim, o professor Adriano sugeriu uma consulta à SETEC, que atualmente 

possui um programa de internacionalização sólido e pode servir de referência para o 

Coltec, uma vez que esta secretaria possui experiência em intercâmbios com alunos do 

mesmo perfil do colégio.  Ao final da discussão, definiu-se que a Comissão de 

Intercâmbio do Coltec será composta por 5 membros, sendo 3 docentes do Coltec, 1 

discente do Coltec e 1 servidor do DRI.  3) Orçamento. O professor Alfredo explanou 

sobre o orçamento gasto pelo Coltec em 2017 e a previsão orçamentária para 2018. Para 

o ano de 2018, caso não sejam realizados cortes, estão previstas despesas da ordem de 

R$1.440.000 e a previsão da Lei Orçamentária Anual para 2018 é de R$1.100.000. 

Atualmente, o Coltec custeia diversas despesas relacionadas aos programas de bolsas de 

monitoria e estágio, ao pagamentos de funcionários terceirizados, à compra de materiais 

de consumo e à prestação de serviços essenciais. Ainda, espera-se que no próximo ano 

haja um acréscimo das despesas devido à introdução dos cursos noturnos, à 

ampliaçãoreserva de vagas do Coltec para alunos com deficiência e ao aumento dos gastos 

com a assistência estudantil.  O professor Alfredo ressaltou ainda que parte do orçamento 

de 2018 já está comprometido com compras efetuadas em 2017 e que, portanto, o colégio 

deverá determinar suas prioridades para utilizar o orçamento disponível. O diretor Márcio 

Fantini pontuou a necessidade de realizar cortes em alguns serviços do colégio para 

ajustar o orçamento à nova realidade financeira. Como sugestão, apresentou a viabilidade 

de reduzir o número de porteiros no turno da noite e aos finais de semana, reforçando a 

segurança do prédio a partir da contratação de serviços de ronda noturna e ampliação do 

número de câmeras de vigilância. Ainda, sugeriu a redução do número de bolsas de 

monitoria ofertadas. Por fim, o diretor comunicou aos membros da Câmara que convocará 

uma Assembleia Geral no Coltec para apresentar o orçamento do ano de 2018 e prestar 

contas sobre os gastos do ano de 2017. 4) Solicitações do Grêmio: 1) Intercâmbio: o 

Grêmio propôs uma resolução para regulamentar os projetos de intercâmbio no Coltec. O 

discente Gabriel Akira apresentou a proposta e a carta dos estudantes solicitando o retorno 

do intercâmbio para a ESCMB/Córdoba, visto que o convênio de cooperação com a 

escola de Córdoba ainda está em vigor. Além disso, relatou a importância do programa 

na formação acadêmica dos alunos e na qualificação profissional. Os alunos propuseram 

que o colégio financie os gastos do intercâmbio para dois professores e para os alunos 

pertencentes à FUMP. Alguns questionamentos foram levantados pelos docentes, como 

os critérios de seleção dos alunos contemplados para o recebimento da bolsa, o 

aproveitamento dos créditos e a contagem do tempo cursado no exterior. Conforme 

mencionado no tópico das comissões, a professora Lilian reforçou a necessidade do 

estabelecimento de princípios e normas claras para o programa, solicitando o apoio do 

DRI e SETEC para a viabilização da proposta. O professor Alfredo mencionou que com 

a restrição do orçamento para o ano de 2018 a instituição deverá selecionar suas 

prioridades, pois não haverá recursos para realizar todas as atividades desejadas. O diretor 

frisou a importância da escola elaborar inicialmente um projeto que regulamente a 

questão do intercâmbio no colégio, abordando princípios e diretrizes de modo a ampliar 

a transparência das ações e estabelecer normas claras de conduta para todas as gestões do 

Coltec. Disse ainda que a implementação de um programa desse porte no colégio deve 

ser discutida e decidida em conjunto com os membros da Câmara e não apenas com a 

direção. Os discentes concordaram sobre a importância da regulamentação do processo e 
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relataram que a proposta está em fase de análise e construção. 2) Halloween: os discentes 

apresentaram o projeto e alguns pontos sugeridos no parecer da comissão de eventos 

(CORE) foram discutidos pelos membros da Câmara. A primeira questão debatida foi 

sobre o horário do evento. Os docentes afirmaram que o horário solicitado pelos discentes 

para o término das atividades (21 horas) prejudicaria as aulas do turno da noite e que em 

gestões anteriores havia sido definido que as festas não poderiam exceder o horário das 

18:30. O segundo item discutido foi quanto a presença de pessoas externas ao colégio no 

evento. Os alunos argumentaram que esta seria a única oportunidade de apresentar o 

colégio para os membros externos, devido ao cancelamento da festa junina. Os docentes 

relataram ser favoráveis ao evento, porém apresentaram preocupações relacionadas ao 

controle do número de participantes externos, visto que um evento nas dependências do 

colégio acarreta responsabilidades para o local. Para solucionar a questão o Grêmio 

propôs uma diferenciação dos convites dos participantes internos e externos, bem como 

a aquisição de pulseiras de identificação e a realização de um cadastro para controlar a 

entrada dos participantes no evento. A vice-diretora apresentou a Portaria no 153/2013 da 

UFMG, que normatiza a realização de festas no âmbito da UFMG e limita o número de 

participantes das festas autorizadas no campus sem a necessidade de alvará. A professora 

Kátia afirmou que devido ao afastamento do diretor do colégio no período do evento ela 

não se responsabilizará sozinha pela atividade. Os professores pontuaram que é de 

extrema importância que durante a festa haja supervisão e acompanhamento de outros 

docentes/servidores do quadro de funcionários do Coltec. Por fim, o diretor solicitou que 

os estudantes procurassem o setor de logística operacional e o setor de enfermagem do 

colégio para verificar a viabilidade da liberação dos espaços e materiais contemplados no 

projeto, bem como a participação de seguranças, brigadistas e enfermeiros do quadro 

técnico da Universidade durante todo o evento. Quanto a contratação da cama elástica 

para a festa, foi decidido que o equipamento deverá possuir um instrutor responsável 

durante toda a festa para acompanhar as atividades e prevenir acidentes. Finalizadas as 

discussões, os tópicos foram colocados em votação: 1) Horário do evento: Foi aprovado 

por 6 votos favoráveis, 2 votos contrários e 1 abstenção o horário do evento das 15:00 às 

19:00; 2) Público externo e número total de participantes: Foi aprovado por 6 votos 

favoráveis, 2 votos contrários e 1 abstenção a limitação do quantitativo máximo de 

convites do evento em 400 unidades, sendo que o público externo não poderá exceder o 

limite de 80 pessoas (20% do valor total). 3) Supervisão da festa: Foi aprovada, por 

unanimidade, a decisão que vincula a ocorrência do evento a presença de no mínimo 6 

docentes/técnicos-administrativos do quadro de servidores do Coltec que serão 

responsáveis pela supervisão dos alunos e membros externos durante o evento. 3) Semana 

da Consciência Negra: o projeto apresentado pelo Grêmio se propõe a promover, na 

Semana da Consciência Negra, atividades que possibilitem discussões acerca dessa 

cultura através de palestras, debates e apresentações culturais. Os professores apoiaram a 

proposta e sugeriram as seguintes alterações quanto ao horário de término das atividades 

para não prejudicar o início das aulas no turno da tarde: 06/11 – 13:25; 07/11 – 13:15; 

08/11 -  13:30; 09/11 – 13:15; 10/11 – 13:15. A proposta foi colocada em votação e 

aprovada por 7 votos favoráveis e 2 votos contrários. Como os discentes encaminharam 

o projeto após a convocação oficial da reunião, o documento não foi enviado previamente 

aos membros da Câmara. Assim, a Secretária acordou com os alunos que para as próximas 

reuniões não serão aceitos documentos fora do prazo estabelecido e que, portanto, o 

grêmio deverá realizar um planejamento prévio das atividades desenvolvidas ao longo do 
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ano. 4) NUPED: Os discentes encaminharam à Cadec um documento que solicita a 

revisão do sistema de notificações do NUPED sobre notas e frequências. De acordo com 

relatos dos alunos, alguns estudantes sentem-se prejudicados pelo fato do núcleo 

pedagógico realizar contato direto com os pais, antes mesmo de notificar os alunos, o que 

pode gerar conflitos familiares ou agressões. A vice-diretora relatou que o NUPED 

controla com muita seriedade e comprometimento todo o sistema de notas e frequência 

do colégio e devido ao elevado número de alunos é realizada uma triagem para 

acompanhar os casos críticos. O sistema de notificações é gradativo e os alunos são os 

primeiros a serem contactados pelo núcleo. Quando os discentes não retornam o contato 

e a situação se agrava, os pais ou responsáveis são então notificados. Os docentes 

pontuaram que de acordo com a legislação, a escola tem o dever de comunicar os pais ou 

responsáveis sobre o desempenho escolar do estudante e que a restrição do acesso a esse 

tipo de informação pode gerar transtornos para o colégio. O professor Adriano relatou 

que atualmente todo o processo de notificações do NUPED é documentado e acredita ser 

fundamental a inserção da família no processo educativo.  Como o número de queixas 

sobre a situação foi baixo, aproximadamente 10 discentes de acordo com os relatos do 

Grêmio, os professores sugeriram que os alunos que se sentirem lesados pela situação ou 

que apresentarem demandas de risco procurem o núcleo para atendimento. As situações 

de agressão serão imediatamente encaminhadas ao Conselho Tutelar e os casos atípicos, 

como o lançamento errôneo de notas, devem ser comunicados à direção para que medidas 

cabíveis sejam tomadas. Ainda, a Cadec sugeriu que os discentes proponham novos 

fluxos para o sistema de notificações e encaminhem para discussão nas próximas 

reuniões. Por fim, o último ponto debatido foi sobre a necessidade de notificar a família 

nos casos em que os alunos são maiores de 18 anos ou emancipados. Como sugestão, a 

professora Lilian mencionou que o colégio pode elaborar um termo para que no ato da 

matrícula o responsável pelo aluno opte pelo acompanhamento e recebimento de 

informações acadêmicas ao longo do ano. Apesar da maioridade, os docentes acreditam 

ser essencial a comunicação da família em situações acadêmicas críticas. 5) Informes 

Gerais: Os professores Adriano e Lilian informaram aos membros da Câmara sobre as 

visitas técnicas que serão realizadas no mês de outubro. O professor Adriano realizará 

uma visita com os alunos do 3o ano da Eletrônica, no dia 26/10/2017, das 14 às 15:30, à 

Rede Globo, enquanto a professora Lilian realizará uma visita com os alunos do 3o ano 

de Química, no dia 25/10/2017, das 12:30 às 17:00, à Fábrica da Coca Cola, em Itabirito. 

O diretor Márcio Fantini deu ciência à Câmara sobre o pedido do professor Arnaldo Vaz 

em acolher a Dra Júlia Esteves Parreira, professora do quadro permanente da PUC-MG, 

para um período de Residência Pós Doutoral no Programa de Pós-Graduação em 

Educação: Conhecimento e Inclusão Social. A solicitação foi colocada em votação e 

aprovada por todos os membros da Câmara. Nada mais havendo a tratar, deu-se por 

encerrada a reunião, às dezessete 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, vinte de 

outubro de dois mil e dezessete. 

mailto:diretoria@coltec.ufmg.br

