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ATA  DA  SEXTA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  DELIBERATIVA  DO 
COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014. Às treze 
horas e cinquenta e cinco minutos do dia quatorze de março do ano de dois mil e quatorze, 
iniciou-se a 6ª reunião ordinária da Câmara Deliberativa do Colégio Técnico da UFMG, 
sob a presidência do Senhor Diretor,  Prof. Adriano Borges da Cunha e com a presença 
dos  seguintes  representantes  dos  Núcleos:  REPRESENTANTES  DO  NÚCLEO 
BÁSICO: Profª Natália Martins Carneiro, Prof. Eliano de Souza Martins Freitas e Prof. 
Francis  Arthuso  Paiva.  REPRESENTANTES DO NÚCLEO PROFISSIONAL:  Prof. 
Gilberto do Vale Rodrigues, Prof. Alberto de Figueiredo Gontijo e Eduardo Antônio Ferraz 
Coelho.  REPRESENTANTES  DOS  SERVIDORES  TÉCNICOS  E 
ADMINISTRATIVOS:  Claudiane  Vieira  Brandão  e  Diana  Quadros  de  Mello. 
COORDENADOR  DA  GESTÃO  PEDAGÓGICA:  Profª  Lílian  Borges  Brasileiro. 
REPRESENTANTE DOS DISCENTES: João Emboava. Iniciou-se a reunião com o item 
de pauta APRECIAÇÃO DE ATA: foi lida e aprovada a ata da reunião do dia 14/02/2014. 
Passou-se ao item  OUTROS ASSUNTOS: 1.  Apresentação,  pelo  bolsista  do Setor  de 
Informática, da Intranet. O bolsista Gustavo explicou a importância da Intranet no Coltec, 
como meio de facilitar a comunicação entre os vários setores da Instituição, workflow de 
abertura de processos de compras, processos relacionados a vida funcional dos servidores e 
docentes, disponibilidade de acesso a formulários, datas de pedidos de férias, progressões, 
entre outros. Uma outra ferramenta que terá na Intranet é o envio de requisição de serviços 
para o Setor de TI. Ainda está em fase de implantação, os funcionários envolvidos ainda 
estão fazendo os ajustes necessários para a implantação da mesma. 2. Indicação de três 
nomes para a Comissão de análise de pedidos de progressão na Carreira de Magistério do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Ficou decidido que os membros dessa comissão são 
Prof.  Gilberto,  Prof.  Eliano  e  Profª  Natália.  Passou-se  ao  item  APRECIAÇÃO  DE 
ESTÁGIO PROBATÓRIO DOCENTE: foi lido o Parecer final da Comissão composta 
pelos  professores  doutores:  Giovane  Azevedo  –  presidente,  Maria  Aparecida  de  Souza 
Gerken  –  membro  e  Antônio  Carlos  Pinheiro  de  Oliveira  –  membro  externo  do 
Departamento de Farmacologia do ICB/UFMG, para avaliação de Estágio Probatório da 
professora Claudia Natália Ferreira do Setor de Patologia Clínica. A Comissão manifestou-
se favorável pela aprovação do Estágio Probatório da professora, com mérito destacado. O 
parecer  foi  aprovado  por  unanimidade  pela  CADEC.  Passou-se  ao  item  DISCUSSÃO 
SOBRE A REFORMA ACADÊMICA: A Profª Lilian propôs esperar a proposta final da 
Comissão de PDI e o estudo das Subcomissões de reformulação dos currículos integrados. 
Todos  concordaram  em aguardar  os  encaminhamentos  para  se  finalizar  a  proposta  da 
reforma  acadêmica.  Outro  item  discutido  foi:  APROVAÇÃO  DE  PORTARIA  DE 
ESTÁGIO  PROBATÓRIO:  Foi  aprovada  a  Portaria  016/2014  da  Comissão  de 
Elaboração  do  Relatório  Final  de  Estágio  Probatório  da  Profª  Paula  Resende  Adelino, 
composta pelos Professores Leandro Maia Silva, Luciano de Almeida Pereira e Maria da 
Conceição Ferreira Reis Fonseca, da FAE/UFMG. Passou-se ao item: APRECIAÇÃO DE 
RELATÓRIO DE AFASTAMENTO DE DOCENTE: foi lido o parecer elaborado pelo 
Prof. Eliano sobre o relatório de atividades exercidas no exterior pela Profª Cláudia Natália 
Ferreira.  Aprovado  por  unanimidade.  Passou-se  ao  item:  PROJETO  DO  GRÊMIO 
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ESTUDANTIL: O discente João fez uma explanação do que é o Projeto Política Hoje. O 
projeto  propõe  discussões  periódicas  sobre  algum  tema  relevante  para  a  sociedade, 
promovendo uma reflexão sobre assuntos diversos. Os membros da CADEC falaram da 
importância de se ter sempre um docente acompanhando as discussões. Para cada palestra 
proposta teria um professor ligado ao tema, que a supervisione. A servidora Diana lembrou 
que, para evitar possíveis problemas, é realmente necessário que se tenha um cronograma 
dos eventos, agendamentos na Seção de Logística. Um outro assunto abordado foi o evento 
realizado pelo Grêmio Estudantil em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Nesse 
evento denominado Semana da Mulher foi proposta uma oficina de cartazes e alguns desses 
chocaram as pessoas que passaram pelo local. Foi pedido ao Grêmio que disponibilizasse, 
para a comunidade do Coltec, o significado daqueles cartazes, pois eles foram feitos dentro 
de um contexto, mas não ficou claro para todos qual era o contexto. Nada mais havendo a 
tratar, deu-se por encerrada a reunião às 14 horas e 15 minutos, que eu, Claudiane Brandão, 
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, 14 de março 
de 2014.
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