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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DO 
COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA ONZE DE ABRIL DE DOIS MIL E 
QUATORZE. Às treze horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de abril do ano de 
dois  mil  e  quatorze,  iniciou-se  a  Sétima  reunião  ordinária  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:  Professor  Francis  Arthuso  Paiva. 
REPRESENTANTES  DO  NÚCLEO  PROFISSIONAL:  Professor  Gilberto  do  Vale 
Rodrigues,  Professor  Adilson  Assis  Moreira  e  Alexandre  Benvindo  de  Sousa. 
REPRESENTANTES  DOS  SERVIDORES  TÉCNICOS  E  ADMINISTRATIVOS: 
Claudiane Vieira Brandão e Diana Quadros de Mello.  COORDENADOR DA GESTÃO 
PEDAGÓGICA:  Professora  Lílian  Borges  Brasileiro.  REPRESENTANTE  DOS 
DISCENTES: Marco Túlio Machado França. Iniciou-se a reunião com o item de pauta. 
APRECIAÇÃO DE ATA: foi lida e aprovada por unanimidade a ata da reunião do dia 
quatorze  de  março  de  dois  mil  e  quatorze.  Passou-se  ao  item  AFASTAMENTO 
DOCENTE: Foi aprovado por unanimidade o afastamento do país, para participar de um 
Congresso na Cidade de Toluca - México, do Professor Eliezer Raimundo de Souza Costa. 
O afastamento se dará entre cinco a dez de maio. E aprovado, também, o afastamento no 
país  do  Professor  Adson  Eduardo  Rezende  para  a  Petrobrás  -  RJ,  com 08  votos  pela 
aprovação e 01 abstenção. Passou-se ao item FÉRIAS DOCENTE: O Professor Humberto 
Honda, por estar com férias de dois mil e treze atrasadas, solicitou-as para setembro de dois 
mil  e  quatorze,  em período  letivo.  Ele  ainda  justificou  a  reposição  das  aulas  em dois 
sábados letivos no mês de outubro de dois mil e quatorze. A CADEC decidiu por retirar 
esse  item  de  pauta  e  pedir  ao  Professor  Humberto  que  refizesse  sua  justificativa  de 
reposição de aulas, visto que, os sábados escolhidos têm plantões de recuperação. Passou-se 
ao  item  APROVAÇÃO  DE PROGRESSÃO DOCENTE:  foi  aprovada  a  progressão 
horizontal do Professor Edson Santos de Oliveira. Passou-se ao item APROVAÇÃO DE 
PROJETO  DE  PESQUISA: Foi  aprovado  o  projeto  de  pesquisa  intitulado  "A 
aprendizagem na prática: um estudo sobre os modos de aprendizagem de práticas culturais 
de movimento (esportes, danças, jogos, etc.)" da Professora Eliene Lopes Faria.  Houve 
uma inversão de pauta e passou-se ao item OUTROS ASSUNTOS: 1. A Servidora Sonia 
Fernanda  de  Sousa  Silva  lotada  na  Seção  de  Contabilidade  fez  uma  apresentação  do 
relatório anual do Coltec, referente às despesas e à receita, do ano de dois mil e treze, com 
base  na  Lei  Orçamentária  Anual  (LOA).  2.  Indicação  de  três  docentes  do  Coltec  para 
compor o Comitê Assessor para avaliação de projetos do Colégio, de acordo com a portaria 
da PRPq. Aprovado por unanimidade os nomes dos professores Airton Carrião Machado, 
Edson  Santos  de  Oliveira  e  Adson  Eduardo  Resende.  Outro  item  discutido foi: 
APROVAÇÃO  DE  PROCESSO  DE  ESTÁGIO  PROBATÓRIO:  Foi  aprovado  o 
processo de Estágio Probatório do professor Eliezer Raimundo de Souza Costa. Passou-se 
ao  item  PROJETOS  DO  GRÊMIO:  O  representante  do  grêmio,  Marco  Túlio  fez  a 
apresentação dos projetos que foram colocados em pauta:  1. Projeto da Festa Junina: ele 
ressaltou que esse ano a festa junina do Coltec será realizada durante o dia e não mais à 
noite como nos anos anteriores. Foi aprovada a festa a ser realizada no dia onze de junho, 
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de quatorze até as dezenove horas,  com a ressalva de que,  o grêmio precisa solicitar  à 
Diretoria do Coltec para que seja obrigatória a presença dos brigadistas e da enfermeira no 
evento como forma de dar mais segurança aos alunos e funcionários. 2. Projeto Dia D: As 
atividades referentes ao projeto em questão serão sempre às quartas-feiras, no período do 
intervalo, de nove horas e dez minutos até às nove horas e trinta minutos. Os alunos se 
vestirão a caráter, de acordo com os temas. Foi aprovado com algumas ressalvas: que as 
atividades fiquem restritas ao período do intervalo e que os alunos retornem à sala de aula 
sem as  vestimentas  à  caráter.  O último item de pauta  foi  DOCUMENTO SETEC:  A 
professora Lílian Borges Brasileiro fez uma explanação do que se trata: um "Documento 
Orientador para a Superação da Evasão e Retenção na Rede Federal Profissional Científica 
e  Tecnológica",  e  ficou  acertado  que  esse  item  será  discutido  na  próxima  reunião  da 
CADEC. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezessete horas e 
cinquenta 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, onze de abril de dois mil e quatorze.

Av. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha – Belo Horizonte
CEP.: 31270-901 – Tel. 3409 4962 – Fax 3409 4963

diretoria@coltec.ufmg.br
www.coltec.ufmg.br

mailto:diretoria@coltec.ufmg.br

