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ATA DA QUINQUAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA 

DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA TREZE DE ABRIL DE DOIS MIL E 

DEZOITO. Às 14 horas do dia treze de abril do ano de dois mil e dezoito, iniciou-se a 

quinquagésima 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 Profa. Katia 

Pedroso Silveira e dos seguintes representantes dos Núcleos: REPRESENTANTES DO 

NÚCLEO BÁSICO: Professores Francis Arthuso Paiva, Alexandre Fagundes Faria e José Eduardo 

Borges Moreira. REPRESENTANTES DO NÚCLEO PROFISSIONAL: Professores Alberto de 

Figueiredo Gontijo, Lilian Borges Brasileiro e Gilberto do Vale Rodrigues. COORDENADOR 

DO NAPq/Cenex: Professor João Paulino Vale Barbosa. REPRESENTANTES DOS 

DISCENTES: Márcio Daniel Correia Bispo e Letícia Nogueira Soares. Foi solicitado que o 

discente Kaique Ribeiro, representante da Comissão de Formatura, participasse da reunião como 

ouvinte. O pedido foi aprovado pelos membros da Câmara. Além disso, a direção do Coltec 

convidou todos os suplentes e titulares dos cargos de composição da câmara para participarem da 

primeira reunião da nova gestão. Estiveram presentes na reunião, além dos membros citados 

anteriormente, os docentes: Camila Dias Lopes, Ana Elisa Cruz Corrêa, Paula Resende Adelino e 

Anísio Rogério Braga. A reunião começou com a APROVAÇÃO DE ATAS. Foram aprovadas, 

por 9 votos favoráveis e 1 abstenção – do professor Francis Arthuso Paiva –, as atas da 49ª Reunião 

Ordinária, 31ª Reunião Extraordinária,  32ª Reunião Extraordinária e 33ª Reunião Extraordinária, 

realizadas nos dias 9 de março, 19 de março, 23 de março e 27 de março de 2018, respectivamente. 

NOVO ORGANOGRAMA ADMINISTRATIVO DO COLTEC. A professora Katia Pedroso 

Silveira relatou que em 2014 foi criado um projeto de reestruturação do Coltec com um modelo de 

administração que continha a figura do gestor administrativo. Diante da insatisfação dos técnicos 

administrativos (TAEs) com a estrutura vigente, no início de 2017, a direção designou uma 

comissão de Apoio às Reformas Administrativas do Coltec para discutir e apresentar sugestões para 

atualizar o formato em vigor. Em maio de 2017, houve a apresentação do novo modelo para os 

técnicos, que foram desfavoráveis à proposta e se mobilizaram no sentido de apresentar à diretoria 

uma contraproposta, conforme às demandas do grupo. Em novembro de 2017 o grupo apresentou 

o relatório com o trabalho desenvolvido. A nova proposta baseava-se em: os cargos de gestores 

deveriam ser ocupados pelos administradores do Coltec; as Funções Gratificadas (FGs) deveriam 

ser alocadas em seções cujos trabalhos extrapolavam a responsabilidade da função base do técnico, 

com rodízio periódico das FGs entre os chefes das seções. As administradoras apresentaram uma 

readequação da proposta à CADEC, sendo definido na reunião a atuação das servidoras como 

assessoras da direção e acordado a propositura de novo organograma. No final de fevereiro de 2018, 

a Pró Reitoria de Recursos solicitou à direção, em caráter de urgência, a distribuição das FGs do 

Coltec. Diante dessa solicitação, a direção definiu que as FGs seriam alocadas para servidores que 

exerciam um trabalho que extrapolasse as atribuições do cargo e as funções do setor. Para justificar 

tal ação, foi proposta uma estrutura que organizava as seções administrativas em núcleos agrupados 

por áreas afins, com a designação de colaboradores para atuarem junto à direção e às seções – apoio 

ao ensino, infraestrutura e planejamento, orçamento e controle e administrativo. Outra FG foi 

solicitada pela direção para a Secretaria Geral do Coltec, visto que o setor realiza funções múltiplas 

e complexas, extrapolando as atribuições do cargo técnico. As demais FGs seriam distribuídas entre 

os chefes de setores não contemplados no projeto das 30 horas. A professora enfatizou que o 

organograma circular proposto não tem preocupação em retratar uma estrutura hierárquica, mas sim 

de sugerir uma ideia colaborativa e participativa entre as diversas áreas da escola. Propõe-se a 

realização de avaliações periódicas do trabalho desenvolvido pelo núcleo, sendo a primeira 
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finalizada no início de setembro para apresentação na reunião da CADEC deste mês. Para essa 

primeira avaliação, propõe-se que os núcleos trabalhem na identificação das atribuições, descrição 

e organização dessas informações em um documento que contenha as atividades das seções 

administrativas do Coltec e divulguem para a comunidade em geral. Ressalta-se que a proposta do 

novo organograma foi apresentada para os TAEs e não houve oposição durante a reunião. O 

discente Márcio Daniel Correia Bispo indagou se haveria participação do Grêmio no organograma 

do Coltec. A professora Katia Pedroso Silveira relatou que o modelo proposto é exclusivamente 

administrativo, sendo o Grêmio inserido no organograma geral do colégio. O professor Alberto de 

Figueiredo Gontijo questionou sobre o que seriam os laboratórios de ensino e a vice-diretora 

esclarece que são os laboratórios técnicos agrupados para atender a demanda especifica e geral de 

todo o Coltec. Por fim, o docente Anísio Rogério Braga sugere que seja consultado um documento 

de referência, como o dos Institutos Federais, para auxiliar na descrição das atribuições de funções 

e na organização da estrutura do colégio. Após as discussões sobre o assunto, o organograma 

administrativo do Coltec foi aprovado por unanimidade dos membros e passa a ter vigência 

imediata. PROJETOS DO GRÊMIO: CAMPEONATO DE VÔLEI, MINI ONU E 

FORRÓTEC. 1. Campeonato de Vôlei: Os alunos propuseram a realização de um campeonato de 

Voleibol durante o mês de maio deste ano. Foram ressaltadas algumas considerações no parecer 

elaborado pela professora Natália Martins Carneiro: “Item 6 Recomendamos que seja utilizado, no 

máximo, dois dias na semana, quando coincidir com a monitoria de Voleibol, a fim de não impactar 

o trabalho da monitoria. Item 11 – Recomendamos o NÃO empréstimo de coletes do Setor de 

Educação Física para o Campeonato de Voleibol, uma vez que as equipes, mesmo em jogo, estarão 

separadas pela rede, ficando-as de fácil identificação.” Durante a discussão sobre o projeto, os 

docentes sugeriram a redução da pontuação por set de jogo (21 pontos) de modo a evitar que a 

partida extrapole o limite do horário descrito no projeto (12h às 13h15min). Os discentes se 

comprometeram a cumprir rigorosamente o horário estabelecido e informaram que caso a partida 

não seja finalizada até às 13h15min, o jogo será interrompido e o setor de esportes definirá o 

campeão da partida. Os membros da Cadec questionaram o motivo pelo qual o projeto contempla a 

hipótese de extensão do prazo de duração do campeonato. Os alunos relatam que como será a 

primeira vez que o evento será realizado no colégio, poderá haver um elevado número de inscritos. 

Para evitar tal problema, o professor Gilberto do Vale Rodrigues sugeriu que equipes, com um 

número maior de alunos, sejam formadas e haja revezamento entre os participantes. 2. Forrótec “o 

projeto propõe levar monitorias de forró para os alunos do colégio, periodicamente nos dias de 

Quarta- Feira e Segunda-Feira, de 12:15 as 13:15. O volume do som seria a medida que não 

incomodasse outros setores da escola”. Os docentes relataram achar a frequência da atividade 

proposta elevada, visto que o Grêmio já possui diversas outras atividades ao longo do mês. A 

parecerista do projeto, profa Natália Martins Carneiro, realizou algumas considerações: 

“Recomendo que sejam definidos os dias da semana com a indicação da data de início ou que sejam 

definidas as datas já predeterminadas; no caso de queixa formal na Diretoria, quanto ao volume do 

som, a atividade seja reavaliada pela Cadec; os horários de início e término devem ser 

rigorosamente cumpridos, sob pena de que a atividade seja reavaliada pela Cadec.” A professora 

Katia Pedroso Silveira relatou que houve diversas reclamações, inclusive de outras unidades do 

campus, em relação ao volume do som das atividades realizadas no Coltec. O discente Márcio 

Daniel Correia Bispo concordou com as ponderações da professora e reforçou o compromisso dos 

alunos em moderar o volume do som. Como encaminhamento foi deliberado: a atividade acontecerá 

duas vezes por mês e caso haja uma grande demanda dos alunos e não haja reclamações sobre o 

projeto, a proposta poderá ser reavaliada quanto a periodicidade; O forrótec será restrito aos alunos 
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do Coltec; Os discentes deverão realizar um planejamento de todas as atividades do Grêmio e 

apresentar um cronograma à diretoria até o dia 02 de maio deste ano para que seja apresentado à 

Cadec. 3. Mini Onu. “É um programa realizado anualmente pela PUC e se baseia em um modelo 

de simulação das reuniões realizadas pelas Nações Unidas que visa trazer o contexto político 

internacional aos alunos do ensino médio. O evento ocorrerá nos dias 12 a 15 de outubro de 2018, 

quando os alunos, divididos em comitês com pautas específicas, se tornarão delegados para 

defender os interesses dos países que representam. Como contribuição do Coltec, o Grêmio solicitou 

o uso de uma sala de aula no horário de 12:00 as 13:30 (um dia da semana), a possibilidade de 

transporte nos dias do evento e a solicitação de bolsa para inscrição de estudantes carentes.” O 

parecerista do projeto, professor Eliezer Raimundo de Sousa Costa, mostrou-se favorável à 

aprovação do documento. Durante o debate do tema, os alunos solicitaram à Cadec que o nome do 

Coltec seja utilizado no ato da inscrição para auxiliar no pedido de bolsas de isenção à PUC. Os 

discentes relataram que historicamente metade das bolsas são garantidas pela PUC, mas que 

gostariam de solicitar o apoio do colégio para custear as demais. APRECIAÇÃO DO PROJETO 

“DIA D”. O projeto foi reapresentado pelo discente responsável pela Comissão de Formatura. 

Quanto ao tema “Se nada der certo”, a atividade foi alterada para “Se tudo der certo”, conforme 

solicitação da última reunião da Cadec, porém a descrição da proposta deverá ser atualizada. Os 

professores solicitaram aos alunos que o horário proposto para as atividades seja cumprido e que as 

vestimentas sejam apropriadas ao ambiente escolar. Foi sugerido que as fotos sejam realizadas no 

pátio do colégio devido a expectativa de abertura da cantina nos próximos meses. O diretor frisou 

que como o Coltec é uma escola pública, a empresa mencionada no referido projeto – Real Eventos 

– não pode ser vinculada ao colégio, apenas à atividade da formatura. Foi solitada a remoção da 

logo marca da empresa do documento. O parecerista do projeto, professor Lucas Vinícius Ribeiro 

Alves, mostrou-se favorável ao desenvolvimento da atividade e recomendou que “sejam retiradas 

fotografias apenas de alunos cujos responsáveis tenham previamente autorizado no contrato com a 

empresa”. Foi solicitado que os alunos realizem as alterações necessárias, retirem a assinatura da 

direção do projeto e encaminhem para a Secretaria Geral do Coltec para arquivo.  Após as 

considerações feitas pelos membros da Cadec, os projetos do Grêmio foram aprovados por 

unanimidade dos membros. Ao final das discussões, o diretor leu o documento enviado pela 

Comissão de Eventos do Coltec que formaliza o pedido de desligamento dos seus membros. 

Deliberou-se que a partir de agora os projetos do Grêmio, apreciados na Cadec, poderão ser 

encaminhados para qualquer professor do centro que apresente disponibilidade em emitir o parecer. 

APRECIAÇÃO DO PROJETO DE PARCERIA ENTRE O CURSO DE PORTUGUÊS 
COMO LÍNGUA ADICIONAL PARA CANDIDATOS AO PROGRAMA DE ESTUDANTES 
CONVÊNIO DE GRADUAÇÃO (PEC-G) E O COLTEC. “O programa faz parte das ações 
realizadas pela Diretoria de Relações Internacionais, com caráter de cooperação 
internacional multilateral, e inclui a área de educação e formação de recursos humanos. 
As atividades se dirigem a estudantes provenientes de países em desenvolvimento que 
integralizem sua formação cursando graduação no Brasil, em instituições de ensino 
públicas e privadas. A proposta se apresenta na forma de um projeto-piloto, no contexto 
do qual estudantes, entre 18 e 23, já possuidores de ensino médio, provenientes de 
países em desenvolvimento, com línguas nativas diversas, participariam de atividades 
didáticas de disciplinas ministradas no Coltec como parte de sua formação em língua 
portuguesa. Ao final das atividades os estudantes apresentarão seminários, com temas 
definidos conforme o conteúdo trabalhado  nas disciplinas cursadas. O início da parceria 
está previsto para o dia 2 de maio de 2018, da sua forma piloto. Uma vez avaliada, 
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pretende-se que este venha a possuir a partir de 2019 caráter permanente.” O parecerista 
do projeto, professor Antônio José Lopes, mostrou-se favorável à aprovação do 
documento. Após a apresentação da proposta, a professora Katia Pedroso Silveira relatou 
que essa parceria será uma boa oportunidade para integrar culturas e oportunizar um 
maior aprendizado da língua portuguesa pelos alunos do programa. A sugestão inicial é 
que os 12 discentes acompanhem uma disciplina do terceiro ano, com supervisão direta 
de um docente do Coltec. A professora Lilian Borges Brasileiro relatou um estranhamento 
sobre o fato de que esses alunos assistirão a uma disiciplina do ensino médio ao invés da 
graduação. A vice-diretora esclarece que no Coltec existe um maior acompanhamento do 
aluno se comparado à metodologia da Graduação, motivo pelo qual o colégio foi sugerido 
para integrar o projeto. A professora Ana Elisa Cruz Corrêa pontuou que será muito 
positivo ter alunos desse programa no setor de Ciências Sociais, visto que enriqueceria a 
aula e proporcionaria uma maior integração entre os alunos. O professor José Eduardo 
Borges Moreira sugeriu a aprovação do mérito da proposta, mas questionou sobre como 
ocorrerão as alocações dos alunos para as disciplinas. O docente recomenda que a 
proposta seja encaminhada ao Setor de Atenção Escolar para análise e reforça a posição 
da professora Katia Pedroso Silveira, sobre a alocação de vagas para turmas do terceiro 
ano, devido ao maior grau de maturidade dos alunos. Os representantes do Grêmio 
relataram que como existe interesse por parte de alguns docentes em receberem esses 
alunos, foi sugerido que a escolha da disciplina ficasse a cargo dos alunos do PEC-G. 
Após as discussões, foi aprovado por unanimidade o seguinte encaminhamento: será 
alocado um aluno do programa por disciplina, por turma do Coltec. As distribuições serão 
prioritariamente para alunos do 3o ano e, em caráter experimental, poderá haver alunos 
na disciplina de sociologia, ofertada ao 1o ano. Será realizada uma divulgação para que 
os docentes manifestem interesse em receber os alunos. Os discentes do programa farão 
atividades regulares em sala de aula com os demais alunos do Coltec. APRECIAÇÃO 
DO PROJETO: COMIDA, CIÊNCIA, DIVERSÃO E ARTE. O projeto foi retirado da pauta 
devido a ausência de parecer. HOMOLOGAÇÃO “AD REFERENDUM” ELEIÇÕES 
COLTEC: COMPOSIÇÃO DA CADEC E COORDENADORES DE CURSO; Foi 
homologado, com aprovação de todos os membros da Cadec, o resultado final da eleição 
realizada para Coordenação de Curso e representantes docentes para compor a Câmara 
Deliberativa do Coltec. 1. Coordenação de Curso - Química: Luciano de Almeida Pereira; 
Informática/Desenvolvimento de Sistemas: João Eduardo Montandon A. Filho; Análises 
Clínicas: Daniel Menezes Souza; Biotecnologia: Camila Dias Lopes; Eletrônica: Adriano 
Borges da Cunha; Automação Industrial: Lívia Alves Moreira Rodrigues; 2. Cadec - 
Núcleo Básico: Francis Arthuso Paiva (titular) e Paula Resende Adelino (suplente); José 
Eduardo Borges Moreira (titular) e Kelly Maria de L.F.A.L. Melillo (suplente); Núcleo 
Profissional: Alberto de Figueiredo Gontijo (titular) e Anísio Rogério Braga (suplente); 
Gilberto do Vale Rodrigues (titular) e Daniel Menezes Souza (suplente); Camila Dias 
Lopes (titular) e Lilian Borges Brasileiro (suplente); Coordenação CENEX: Eliano de 
Souza M. Freitas (titular) e Adson Eduardo Rezende (suplente); Coordenação NAPQ: 
João Paulino Vale Barbosa (titular) e Ana Elisa Cruz Corrêa (suplente). HOMOLOGAÇÃO 
“AD REFERENDUM” DO PROJETO: ESCOLARIZAÇÃO DA ESCRITA 
COLABORATIVA EM AMBIENTES WIKI NO COLTEC; O projeto enviado pelo professor 
Francis Arthuso Paiva possui como principal objetivo propor um modelo didático de Escrita 
Colaborativa para o ensino e a aprendizagem de alunos de escola técnica 
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profissionalizante de nível médio integrado. O parecerista do trabalho, professor Marcelo 
Chiaretto, mostrou-se favorável à aprovação “financiado pela PRPQ, o projeto se justifica 
e apresenta relevância sob variados enfoques. Busca-se estimular o interesse dos alunos 
para a leitura e produção de diferentes textos considerados então como colaborativos.  
Durante a execução do projeto o papel do professor é realçado como mediador, no 
momento em que este destaca a subjetividade dos alunos, tendo em vista a relação que 
estes poderão realizar entre textos em ambientes WIKI, considerando práticas discursivas 
muito criativas.” Após a leitura do parecer, o projeto foi aprovado por todos os membros 
da Cadec. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO PARCIAL DE ESTÁGIO PROBATÓRIO – 
PROF. LUCAS VINÍCIUS RIBEIRO ALVES. O relatório parcial da comissão de estágio 
probatório do professor Lucas Vinícius Ribeiro Alves foi aprovado por todos os membros 
da Cadec. APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO AFASTAMENTO 
PARA QUALIFICAÇÃO – PROFA VIRGÍNIA FERNANDES MOTA. A Comissão de 
Qualificação do Coltec recebeu e analisou o pedido de prorrogação do afastamento da 
servidora Virgínia Fernandes Mota para o período 04/09/2018 a 20/12/2018. De acordo 
com o Plano de Qualificação é previsto o afastamento de no máximo de cinco docentes a 
cada ano. Para 2018 há cinco pedidos, incluindo o da professora Virgínia Fernandes Mota 
e, portanto, não há impedimentos ao pedido de prorrogação de afastamento. Dessa 
forma, a Comissão recomendou a aprovação do pedido de prorrogação de afastamento 
para qualificação da servidora Virgínia Fernandes Mota. Após a leitura do parecer, os 
membros da Cadec aprovaram a solicitação por unanimidade. Acordou-se que a 
Secretaria Geral e a Seção de Pessoal darão os encaminhamentos necessários para 
prorrogar o contrato do professor substituto que está com o código de vaga da docente. 
APRECIAÇÃO DE ALTERAÇÕES NO CALENDÁRIO ACADÊMICO DO COLTEC; 
1. COPEP -  A professora Katia Pedroso Silveira relatou que o coordenador e subcoordenador da 

COPEP, professores Humberto Honda e Daniel Menezes Souza, procuraram a direção e relataram 

que estão com dificuldades em realizar a reunião da COPEP no mesmo dia da reunião da Cadec, 

devido ao horário de término da reunião da Câmara. Sendo assim, os professores sugeriram a 

alteração das datas das reuniões da COPEP para a semana seguinte aos encontros da Cadec. 2. 

NUPED - Foi solicitado pelo NUPED a inclusão da semana de seminários finais de estágio no 

calendário acadêmico do Coltec. A realização do Seminário final está sob a responsabilidade dos 

Coordenadores de Curso e faz parte da disciplina Orientação de Estágio, que no ano de 2018 deverá 

ser cursada pelos alunos do 3º ano. Como os Conselhos de Classe estão previstos para ocorrem no 

período de 28/11 a 30/11, no caso do curso de Eletrônica foi proposto que os Conselhos nos quais 

o Coordenador do referido curso irá presidir não ocorram nesta data e horário. As duas solicitações 

foram aprovadas por unanimidade pelos membros da Cadec e deverão ser incluídas no Calendário 

Acadêmico do Coltec 2018. AFASTAMENTO NO PAÍS. Foi aprovado, por unanimidade dos 

membros, o afastamento solicitado pelo professor Anísio Rogério Braga, no período de 20/03/2018 

a 20/03/2018, em São Caetano do Sul – SP para visita técnica. COMUNICADOS. 1. Comunicação 

de visita técnica – Ciência aos membros da Cadec sobre datas das visitas técnicas: 1. Professora 

Camila Dias Lopes – Visita técnica com os alunos do projeto de ensino Clube de Biologia Sintética 

na estação de tratamento de água da Lagoa da Pampulha (ETAF); Data: 27/04 (tarde); Turmas: 201, 

202, 301 e 302.  A docente relata que o NUPED já foi informado e que não haverá avaliações nesse 

dia. 2. Professora Lilian Borges Brasileiro – visita à AMBEV; Data: 11/05 (tarde) e à SAE Towers; 

Data: 22/05 (manhã); Turma do 3º ano do curso técnico de Química. Foi acordado na Cadec que as 

visitas técnicas devem ser comunicadas durante as reuniões e repassadas ao NUPED para que todos 
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os docentes envolvidos possam ter ciência sobre as datas agendadas. OUTROS ASSUNTOS. 1. 

Aproveitamento de vaga. Um ofício foi encaminhado à Cadec para formalizar o pedido de 

aproveitamento do 2o colocado no concurso para professor efetivo da área de conhecimento de 

Análises Clínicas, Biotecnologia, Biologia e Farmácia, Edital no 561 de 19 de dezembro de 2016, 

tendo em vista a vacância por posse em cargo inacumulável do docente Bruno Mendes Roatt. Os 

membros da Cadec foram favoráveis à solicitação. 2. Homologação “AD REFERENDUM” 

PROFBIO. A professora Camila Dias Lopes solicitou aprovação da Cadec para participar como 

docente orientadora do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional da UFMG. 

O parecer foi emitido pela docente Cláudia Natália Ferreira, que apresentou-se favorável ao 

desenvolvimento da atividade. Diante do exposto, os membros da Cadec aprovaram a solicitação. 

3. EBAP – O diretor do Coltec relatou que na última reunião do Conselho Diretor o Centro 

Pedagógico (CP) enviou um documento para responder uma diligência à PROGRAD, relacionada 

a reforma curricular. O Conselho Diretor solicitou a aprovação do documento pelos membros da 

Congregação, porém o diretor do Coltec foi contrário à solicitação, visto que a necessidade de 

códigos de vaga EBTT, declarada pelo diretor do CP, não condiz com o que foi aprovado em 

reuniões anteriores da COPEP e do Conselho Diretor. Nesse sentido, o professor Márcio Fantini 

solicitou auxílio aos membros da Cadec para realizar uma análise criteriosa do documento emitido 

CP, bem como para elaborar um documento que proponha um número ideal de docentes da carreira 

EBTT para o Coltec, visto que a direção do CP fará o mesmo. O docente reforça a importância do 

colégio se manifestar diante de tal situação e lutar pelas vagas docentes que venham a surgir 

futuramente. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, às dezessete horas, 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, treze de abril de dois mil e dezoito. 
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