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ATA  DA  QUINTA  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
DELIBERATIVA  DO  COLÉGIO  TÉCNICO  REALIZADA  NO  DIA  SEIS  DE 
JUNHO DE DOIS MIL E QUATORZE. Às treze horas e cinquenta minutos do dia seis 
de  junho do ano  de  dois  mil  e  quatorze,  iniciou-se  a  quinta  reunião  extraordinária  da 
Câmara Deliberativa do Colégio Técnico da UFMG, sob a presidência do Senhor Vice-
Diretor  Professor  Carlos  Eduardo  Porto  Villani  e  com  a  presença  dos  seguintes 
representantes dos Núcleos:  REPRESENTANTES DO NÚCLEO BÁSICO: Professora 
Natália  Martins  Carneiro,  Professor  Francis  Arthuso Paiva  e  Professora  Paula  Resende 
Adelino.  REPRESENTANTES DO NÚCLEO PROFISSIONAL: Professor Gilberto do 
Vale  Rodrigues,  Professor  Alberto  de Figueiredo Gontijo  e  Professor  Eduardo Antonio 
Ferraz Coelho.  COORDENADORA DA GESTÃO PEDAGÓGICA:  Professora Lílian 
Borges  Brasileiro REPRESENTANTE  DOS  SERVIDORES  TÉCNICOS  E 
ADMINISTRATIVOS: Diana Quadro de Melo. O primeiro item de pauta foi o pedido de 
Aprovação de Estágio Probatório da Professora Fernanda Peçanha Carvalho que foi 
aceito por unanimidade pelos membros. O segundo item foi o pedido de  Aprovação da 
Progressão Horizontal do Professor Giovane Azevedo também aceito por unanimidade. 
Depois passou-se ao pedido de  Progressão da Professora Rita de Cássia Augusto que 
teve ressalvas sendo solicitado novo formulário a ser preenchido e a inclusão do INA de 
2013 ao processo. Outro item discutido foi os pedidos de Férias Atrasadas do Professor 
Humberto Nobuyoshi Honda que foi aprovado por unanimidade. O pedido de alteração 
de férias do funcionário Djalma Carlos Filho foi analisado e aprovado por unanimidade. 
Passou-se, então, aos pedidos de Afastamento no País da Professora Anny Jackeline 
Torres  Silveira,  o  primeiro  para  apresentar  o  trabalho  "Ofícios  e  agentes  da  cura  nos 
hospitais mineiros do século XIX" e para coordenar Simpósio na Universidade Federal de 
Juiz de Fora, no período de vinte e oito a trinta e um de julho de dois mil e quatorze e; o 
segundo, para um Colóquio e Coordenação de Mesa Redonda na Universidade Federal do 
Espírito Santo, no período de onze a quatorze de agosto de dois mil e quatorze. Os dois 
pedidos foram aprovados por unanimidade dos membros. Depois foi discutido o pedido de 
Afastamento do País  do Professor Eliezer Raimundo de Sousa Costa para pesquisa 
intitulada  na  Universidade  de  Illinois,  Estados  Unidos,  no  período  de  vinte  e  sete  de 
setembro de dois mil e quatorze a primeiro de abril  de dois mil  e quinze.  Apesar de o 
pedido  ter  sido  feito  com  antecedência,  o  Professor  Carlos  Villani  considerou 
imprescindível o posicionamento do professor como também do Setor de Ciências Sociais 
relativo à responsabilização dos encargos didáticos no período do afastamento pleiteado. 
Portanto, foi adiada a decisão em relação ao pedido até que o setor esclareça quem vai 
assumir  as  aulas  do professor Elieser  no período solicitado.  Outro item discutido foi  o 
pedido de  Licença  para  Capacitação  da  Professora  Fernanda  Peçanha  Carvalho 
(mestrado).  Foi constatado que o formulário do processo apresenta-se equivocado e há 
ressalvas quanto a esse pedido por falta de professores substitutos.  Depois, passou-se à 
análise do Processo do candidato aprovado no Concurso Público para provimento de 
vagas no cargo de Professor da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico  junto  ao  Setor  de  Informática,  João  Eduardo  Montandon  de  Araújo 
Filho. Foi solicitado ao setor responsável um parecer sobre o projeto e o plano de trabalho 
do candidato. Outro item da pauta foi o Pedido de fechar a Cantina aos sábados.  Ficou 
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decidido que será consultado o contrato entre a Cantina e a UFMG e verificado como é o 
funcionamento  das  outras  cantinas  dentro  da  UFMG  para  que  a  CADEC  possa  se 
pronunciar.  O último  assunto  foi  sobre  a  carta  da Professora Cláuzia  Paiva  Batista 
justificando itens reprovados no seu INA. Ficou decidido a necessidade de uma reunião da 
Diretoria com os docentes do Setor de TGL a fim de se obter o entendimento de como o 
Setor se organizou no ano de 2013 em relação aos seus encargos didáticos, além, de se 
constituir um chefe no Setor com o interesse de se auto organizarem. Nada mais havendo a 
tratar,  deu-se por  encerrada  a  reunião às  dezessete  horas  e  dez minutos,  que eu,  Lígia 
Ríspoli  D'Agostini,  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, seis de junho de dois mil e quatorze.
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