
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
Escola de Educação Básica e Profissional

Colégio Técnico

                                                                                                                                                                

ATA  DA  OITAVA  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS 
DE SETEMBRO DE 2014. Às quatorze horas  e cinco minutos do dia vinte e seis de 
setembro  do ano  de  dois  mil  e  quatorze,  iniciou-se  a  oitava  reunião  extraordinária  da 
Câmara Deliberativa do Colégio Técnico da UFMG, sob a presidência do Senhor Diretor 
Professor Carlos Eduardo Porto Villani, com a presença da Vice-Diretora Natália Martins 
Carneiro e dos seguintes representantes dos Núcleos: REPRESENTANTE DO NÚCLEO 
BÁSICO:  Professor  Francis  Arthuso  Paiva.  REPRESENTANTES  DO  NÚCLEO 
PROFISSIONAL:  Professor  Adilson Assis  Moreira,  Professor  Alexandre  Benvindo de 
Souza e Professor Gilberto do Vale Rodrigues.  COORDENADOR DO NAPq/CENEX: 
Professor  Giovane  Azevedo.  COORDENADORA  DA  GESTÃO  PEDAGÓGICA: 
Professora  Lílian  Borges  Brasileiro.  Iniciou-se  a  reunião  com  a  PEDIDO  DE 
APROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE FÉRIAS da Professora Kelly Maria de Campos 
Fornero Abreu de Lima Melillo: No pedido a segunda parcela seria alterada de vinte e sete 
de dezembro de dois mil e quatorze a dez de janeiro de dois mil e quinze para cinco a doze 
de dezembro de dois mil e quatorze, e ainda seria incluída a terceira parcela para os dias 
vinte e sete de dezembro de dois mil e quatorze a dois de janeiro de dois mil e quinze. O 
pedido  foi  aprovado  pela  unanimidade  dos  membros.  Lembrando  que  nos  dias  letivos 
haverá substituição pela Professora Paula Resende Adelino. Depois passou-se ao PEDIDO 
DE REMOÇÃO DE SETOR da Professora Cláuzia Paiva Batista: Foi lido o requerimento 
da Professora Cláuzia manifestando sua insatisfação quanto ao Setor de TGL e ao Coltec e 
pedindo sua remoção. No entanto, o documento não especificava para qual Setor do Coltec 
ou  Unidade  da  UFMG  ela  desejava  ser  removida.  Por  fim,  foi  indicado  o  Professor 
Alexandre Benvindo a fazer um parecer referente a esse assunto e apresentá-lo na reunião 
do próximo mês. Passou-se ao item AFASTAMENTO NO PAÍS dos professores: Andréa 
Horta  Machado  para  apresentação  de  trabalho  no  Departamento  de  Química  - 
ICENE/UFTM,  em Uberaba,  nos  dias  dezesseis  e  dezessete  de  outubro  de  dois  mil  e 
quatorze; Antônio José Lopes Alves para apresentação de trabalho na Universidade Federal 
de Santa Catarina, em Florianópolis, entre os dias sete e nove de outubro de dois mil e 
quatorze; e Paula Resende Adelino, primeiramente para um Simpósio no IBOPE/ Instituto 
Paulo Montenegro, na cidade do Rio de Janeiro, entre os dias sete e onze de outubro de dois 
mil e quatorze; e depois para apresentação de trabalho na Universidade Federal de São João 
Del Rei, entre os dias doze e quinze de outubro de dois mil e quatorze. Todos os pedidos 
foram aprovados pela unanimidade dos membros. Passou-se ao item sobre o  PROJETO 
DO PLANO  DE  ORÇAMENTO  ANUAL:   elaboração  dos  critérios  para  definição 
quanto à prioridade no tocante aos projetos de infraestrutura da escola (implantação de 
novos cursos, construção, recuperação e melhoria dos ambientes de ensino). Ficou decidido 
que  será  montada  uma  comissão  para  definição  desse  projeto  sob  a  coordenação  e 
presidência do Professor Giovane Azevedo. O projeto deverá ser apresentado na próxima 
reunião da Cadec. Outro item tratado foi CONCESSÃO DE BOLSAS DE MONITORIA 
DO  COLTEC:  definição  do  quantitativo  e  elaboração  dos  critérios  para  2015:  Ficou 
estabelecido haverá uma comissão, coordenada pelo Professor Francis Arthuso e composta 
também pelo Servidor Alexandre Seabra e pelo Professor Alfredo Luis Mateus, a fim de 
definir um projeto que estabeleça regras mais claras e rígidas para concessão das bolsas de 
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monitoria.  Outros Assuntos: 1) Pedido de progressão horizontal  do Professor  Adriano 
Borges da Cunha do nível 03 para o nível 04 da classe DIII. Foi aprovado pela unanimidade 
dos membros.  2) Apresentação do parecer, feito pelo Professor Francis Arthuso, sobre o 
projeto de ensino  "Biogeografia  -  uma proposta  para  melhor  dialogar  com as  áreas  de 
biologia e geografia nas primeiras séries dos cursos técnicos de nível médio" que prevê 
trabalhos de campo no terceiro semestre de dois mil e quatorze como visitas à cidade de 
Catas  Altas  e  outras  áreas  da  região  metropolitana  de  Belo  Horizonte.  O  projeto  foi 
aprovado pela unanimidade dos membros, sendo ressaltada a importância de dar atenção 
aos procedimentos legais de afastamento dos menores. 3) Pedido de dispensa das aulas nos 
dias  quatorze  e  quinze  de  outubro  para  realização  do  "IV  Seminário  do  Programa  de 
Iniciação  Científica  Júnior  da  UFMG  -  PIC  Júnior".  O  pedido  foi  aprovado  pela 
unanimidade dos membros  da seguinte  forma:  No dia  quatorze de outubro os bolsistas 
estarão liberados a partir das nove horas e todos os alunos serão liberados no momento das 
apresentações de trabalhos que terão duas sessões de exposição, sendo, a primeira, de doze 
horas às treze horas  e trinta  minutos,  e  a segunda, de quinze horas às quinze horas e 
quarenta minutos.  Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezesseis 
horas e quinze minutos, em que eu, Roseli Aparecida dos Santos, 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 e seis de setembro de dois mil 
e quatorze.
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