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ATA  DA  TRIGÉSIMA  PRIMEIRA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA OITO DE 
JULHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. Às treze horas e cinquenta minutos do dia 
oito de julho do ano de dois mil e dezesseis, iniciou-se a trigésima primeira reunião 
ordinária da Câmara Deliberativa do Colégio Técnico da UFMG sob a presidência do 
Diretor Carlos Eduardo Porto Villani e com a presença da Vice-Diretora Natália Martins 
Carneiro  e  dos  seguintes  representantes  dos  Núcleos:  REPRESENTANTES  DO 
NÚCLEO BÁSICO: Professores Andréa Horta Machado e Eliezer Raimundo de Souza 
Costa.  REPRESENTANTES DO NÚCLEO PROFISSIONAL: Professores  Daniel 
Menezes Souza, Bruno Mendes Roatt e Adriano Borges da Cunha. COORDENADOR 
DO  NAPq/CENEX: Professor  Alfredo  Luis  Martins  Lameirão  Mateus. 
REPRESENTANTE  DOS  TÉCNICOS  ADMINISTRATIVOS:  Enio  Cardoso 
Damasceno e Rejane Silva Diniz.  REPRESENTANTE DISCENTE. Arthur Rabelo 
Pinto. A reunião teve início com  a  AVALIAÇÃO DE PARECER DE PROJETOS 
DE MESTRADO. A Professora  Natália  Martins  apresentou  os  pareceres  sobre  os 
Projetos para o Mestrado Profissional dos alunos de pós-graduação da UFMG, Adriana 
Angélica Lobo Leite e Wagner Francis Martiniano de Faria, orientados pela Professora 
Eliene  Faria  do  Setor  de  Educação  Física  do  COLTEC.  Devido  à  solicitação  do 
Conselho de Ética  da  UFMG, a  CADEC aprovou o mérito  e  a  realização  dos  dois 
projetos  por  unanimidade.  Passou-se  a PEDIDOS  DE  AFASTAMENTO.  Os 
professores  Bruno Mendes  Roatt,  Daniel  Menezes  Souza,  Eduardo  Ferraz  Coelho e 
Mariana  Costa  Duarte  solicitaram  afastamento  para  participarem  do  Congresso  da 
Sociedade Brasileira de Medicina Tropical em Maceió/Alagoas, entre os dias 22 e 25 de 
agosto. O afastamento ocorrerá no período de provas trimestrais e bolsista de Imersão à 
Docência  do Setor  de Patologia  Clínica  aplicará  as  provas.   A Professora Fernanda 
Peçanha  Carvalho  solicitou  afastamento  para  participação  do  II  Congresso 
Latinoamericano de Glotopolítica em Bogotá/Colômbia, de 10 a 14 de agosto, sendo 
que, no dia 11, único dia em que terá aula, será aplicada atividade online para os alunos. 
Todas as solicitações foram aprovadas pela unanimidade dos membros. Outro item foi a 
JUSTIFICATIVA DE ATRASO NO LANÇAMENTO DE NOTA.  A Professora 
Lívia Alves justificou o atraso no envio das notas do primeiro trimestre de 2016, sendo 
devido a um engano quanto ao horário de fechamento do sistema de lançamento.  A 
justificativa foi aprovada por unanimidade, no entanto, sendo recomendado à professora 
que procure lançar as notas com maior antecedência a fim de que não haja prejuízo aos 
alunos. Passou-se ao item ATUALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA.  Por 
solicitação do Setor de Logística do Colégio Técnico, foi atualizada a Instrumentação 
Normativa do COLTEC nº 1 de 2013 quanto ao Art.  1°, §2°; Art.  4°, §1º e §2°; e 
Artigos 5° a 7°. Os itens solicitados para atualização foram aprovados pela unanimidade 
dos  membros  e  será  divulgada  a  versão  atualizada  da  instrução  normativa  a  toda 
comunidade coltecana através do site do COLTEC e de e-mail.  Item  ANÁLISE DE 
PARECER  SOBRE  JORNADA  DE  30  HORAS  PARA  SERVIDORES  DA 
BIBLIOTECA. O Setor da Biblioteca do COLTEC solicitaram apreciação do projeto 
de implantação da carga horária de 30 horas semanais para seus servidores técnicos 
administrativos, de acordo com a Resolução Complementar do Conselho Universitário 
da UFMG n° 03/2015, em que prevê, de acordo com critérios pré-estabelecidos, projeto 
piloto em algumas Unidades ou Setores da UFMG a partir  do segundo semestre  de 
2016. O Professor Antônio José Lopes elaborou parecer favorável sobre o projeto. No 
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entanto, o projeto apresentado contava com seis servidores no Setor e atualmente são 
cinco, devido à uma remoção. Para maiores esclarecimentos, foram chamados à reunião 
os servidores da Biblioteca que explicaram os trâmites do projeto até chegar ao Reitor, o 
quadro de horários no Setor, caso seja contemplado com as 30 horas, prazos e demais 
detalhes sobre a Resolução Complementar. Por fim, o encaminhamento foi que sejam 
refeitos o projeto e o parecer adequando-o ao novo quadro de servidores. Será realizada 
uma reunião extraordinária  para definição do assunto dia 05 de agosto.  Passou-se a 
Outros Assuntos. 1) Progressão Funcional Docente.  Foram solicitadas progressões 
funcionais pelos seguintes professores: Kátia Pedroso Silveira, do nível 2 para o nível 3 
da classe DIII, da carreira de EBTT; Natália Martins Carneiro, do nível 2 para o nível 3 
da classe DIV, da carreira de EBTT; Rosilene Siray Bicalho, do nível 2 para o nível 3 
da  classe  DIV,  da  carreira  de  EBTT.  Todas  as  solicitações  foram  aprovadas  pela 
unanimidade dos membros.  2) Pedido de utilização de transporte do COLTEC em 
período não letivo. O Professor Humberto Honda solicitou o ônibus e permissão para 
levar alunos ao Rio de Janeiro,  para realização do projeto de ensino  "Utilização de 
Ferramentas  Analógicas  e  Digitais  para  Navegação  Terrestre",  empregando  o 
Trekking como experimentação de campo, no período de 18 a 20 de julho. Foi discutida 
a questão tendo em vista que a solicitação envolve a realização da atividade em período 
não letivo e o Professor estar em férias, além de poucas pessoas estarem disponíveis 
nesse  período  caso  haja  qualquer  problema  durante  a  viagem.  A  solicitação  foi 
reprovada por unanimidade. A Câmara sugere que o Professor escolha outra data para 
realização da atividade como o feriado de 15 de agosto ou a semana do conhecimento 
em outubro. 3)  Criação de  Comissão para Alocação de  Docentes  no Colégio.  O 
Diretor  comunicou  que  há  duas  vagas  docentes  para  o  Colégio  Técnico  devidas  à 
aposentadorias nos últimos anos e colocou em discussão a criação de uma Comissão 
para definir critérios para alocação das vagas. Para escolha dos membros da Comissão, 
a  Diretoria  sugeriu  que  não  fossem  professores  pertencentes  a  setores  diretamente 
interessados  ou  que  tenham atualmente  professores  substitutos.  Foi  decidido,  por  9 
votos a favor e 1 contra, que será uma comissão com 3 membros, sendo sugeridos os 
seguintes nomes de professores a serem convidados: Alexandre Faria, Adriano Borges, 
Adson  Resende,  Cláudia  Natália  e  Airton  Carrião. 4)  Solicitação  de  auxílio  para 
participação em eventos. Foi apresentado o relatório final da Comissão de Avaliação 
de Diárias para Participação em Eventos, no entanto, a Câmara considerou que faltou 
critérios bem definidos para concessão das diárias. Portanto, formou-se nova comissão 
para  estabelecer  os  critérios  que  atendam  melhor  aos  interesses  da  instituição  no 
momento  de aprovar  a  concessão das  diárias.  Os professores  que  compõem a nova 
comissão  são:  Daniel  Menezes,  Andréa  Horta  e  Alfredo  Mateus.  Apesar  disso,  as 
solicitações de diárias feitas nessa reunião,  dos professores Eduardo Ferraz, Mariana 
Costa,  Daniel  Menezes  e  Bruno  Roatt,  foram  aprovadas  por  unanimidade.  5) 
Informação  sobre  o  campeonato  de  Futsal.  Conforme  solicitado  na  30ª  Reunião 
Ordinária da CADEC, ficou definido, dentro do projeto do Grêmio, que os alunos do 4º 
ano não participarão, no próximo ano, do campeonato de Futsal e que todos os outros 
alunos deverão apresentar permissão dos pais para participarem. Nada mais havendo a 
tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezessete horas e trinta e cinco 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, oito de julho de dois mil e dezesseis.
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