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ATA  DA  VIGÉSIMA  SEXTA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA DOZE DE 
FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. (2ª PARTE) Às quatorze horas e vinte 
minutos do dia doze de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, iniciou-se a segunda 
parte da vigésima sexta 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  Fernanda  Peçanha 
Carvalho, Kelly Maria de Campos Fornero Abreu de Lima Melillo e Eliezer Raimundo 
de Souza Costa. REPRESENTANTES DO NÚCLEO PROFISSIONAL: Professores 
Lílian  Borges  Brasileiro,  Daniel  Menezes  Souza  e  Adriano  Borges  da  Cunha. 
COORDENADOR  DO NAPq/CENEX:  Professor  Alfredo  Luis  Martins  Lameirão 
Mateus.  REPRESENTANTE  DOS  TÉCNICOS  ADMINISTRATIVOS:  Carolina 
Cândida  da Cunha e  Laura  Gonçalves.  REPRESENTANTES DISCENTES.  Lucas 
Oliveira  Machado  de  Sousa.  A  segunda  parte  da  reunião  começou  com  o  item 
NORMATIZAÇÃO  SOBRE  LANÇAMENTOS  DE  DADOS  NO  SISTEMA 
CADSOFT. O Diretor apontou problemas do Sistema Cadsoft, em que os professores 
estão lançando número de aulas a menos que o permitido afetando o resultado final para 
aluno. Foi então decidido que serão enviados e-mails a todos os professores orientando 
sobre o uso do Sistema Cadsoft. Passou-se ao item JUSTIFICATIVA DO ATRASO 
DE  LANÇAMENTO  DE  NOTAS. A  Professora  Kelly  justificou  o  atraso  do 
lançamento de notas do último trimestre de 2015 dizendo  que o sistema ficou fora do ar 
por  alguns  dias  e,  por  isso,  acreditou  que  o  atraso  não  seria  considerado.  Como 
realmente houve problemas no sistema, a justificativa foi aceita por todos os membros 
da Câmara. Dentro desse mesmo tema, foi discutida a questão de que alguns professores 
não  lançaram  nota  de  recuperação  de  2015  até  o  presente  momento.  Portanto,  os 
docentes  que  não  lançaram  as  notas  serão  notificados  pela  Diretoria  e  deverão 
apresentar  justificativa  que será avaliada  na próxima reunião  da CADEC. Seguiu-se 
com o  item  FORMAÇÃO DE COMISSÃO DA AVALIAÇÃO DISCENTE.   A 
Diretoria  pediu  que fosse formada  uma Comissão  com o objetivo  de  estruturar  um 
método de Avaliação Discente em relação ao Docente. Por fim, foram designados os 
seguintes nomes:  Os professores Gisele  Brandão e Eliezer  de Souza,  o aluno Lucas 
Oliveira e a Técnica Rejane Diniz. Passou-se ao item FORMAÇÃO DE COMISSÃO 
DE  ORÇAMENTO  E  GESTÃO  FINANCEIRA. Para  compor  a  Comissão  de 
Orçamento  e  Gestão  Financeira  de  2016,  foram  designados  os  Professores  Márcio 
Fantini,  Adriano  Borges,  Carmen  De  Caro,  Bruno  Mendes  e,  como  colaborador, 
Alfredo Luis Martins. COMUNICADOS. 1) Servidores recém admitidos: A Diretoria 
comunicou a admissão de novos servidores no COLTEC, sendo eles a Administradora 
Carla Juliana de Macedo Costa, o Bibliotecário Álamo Chaves de Oliveira Pinheiro e o 
Auxiliar  Administrativo  Maurício  de Sá  Amorim.  2) Alterações  no Calendário. O 
Grêmio estudantil alterou as datas da Calourada para os dias 25 e 26 de fevereiro de 
2016: no dia 25 será de 11 horas e 15 minutos até às 17 horas e no dia 26 de 12 horas às 
18 horas. A data do Seminário para a Reforma Curricular foi alterado para o dia 26 de 
fevereiro; a revisão de avaliações para 19 de dezembro e a data limite para lançamento e 
correção de notas de recuperação no Sistema, para 20 de dezembro, com comunicado 
formal  à  Gestão  Pedagógica  das  alterações  de  nota  e/ou  alteração  da  situação  de 
aprovação/reprovação de alunos após Conselho de Classe Final.  Outros Assuntos. 1) 
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Pedidos de afastamentos no país. Foi aprovado, por unanimidade, o afastamento dos 
professores  Adriano  Borges  da  Cunha  e  Alberto  de  Figueiredo  Gontijo  para  visita 
técnica na CEMIG em Uberlândia entre os dias 15 e 17 de fevereiro de 2016. Sendo 
que, o Professor Adriano programou aulas extras nos dias 19 e 26 de fevereiro. Porém, 
nessas datas há outras atividades agendadas no calendário escolar para os alunos e o 
Professor deverá escolher outra ocasião para repor suas aulas. Já o Professor Alberto 
programou a reposição de suas aulas para o dia 1º de março,  não havendo nenhum 
impedimento  para  utilização  dessa  data.  2)  Pedido  de  aprovação  de  projetos  do 
Grêmio Estudantil. O Grêmio apresentou os projetos de "Festival de Sorvete", “Senta 
e toca” e "Semana da Mulher". O parecer para os projetos do Grêmio foram feitos pelo 
professor Alexandre Martins de Melo e Sousa, membro do Setor de TGL e presidente 
da Comissão de Organização e Realização de Eventos. O professor aprovou os projetos 
com as seguintes recomendações: que sejam observados o volume das músicas, para 
que não cause incômodo ao pessoal da cantina e aos porteiros; e das três datas para o 
festival de sorvete, foi aprovada apenas a primeira data. Para as outras duas, os alunos 
deverão apresentar um novo projeto. Colocado o parecer do professor Alexandre em 
votação,  a  CADEC  o  aprovou  por  unanimidade.  3)  Projeto  de  Suporte 
Administrativo: Esse projeto tem como objetivo gerenciar os recursos de arrecadação 
efetuados  pela  SLOP/COLTEC  e  tem  vários  subprojetos  sendo  gerenciados  pela 
fundação  FEMVZ  da  Escola  de  Veterinária  da  UFMG.  Os  principais  recursos 
arrecadados pela SLOP são com os escaninhos alugados para os alunos durante o ano, 
com a reprografia e locação do prédio para eventos. Esses recursos eram gerenciados 
pela SLOP, mas devido à necessidade de prestação de contas, bem como a segurança 
com o dinheiro arrecadado, não há um cofre ou lugar seguro para guardar o dinheiro, 
decidiu-se  fazer  um projeto  para  gerenciamento  desses  recursos  junto  a  Fundação. 
Colocado o projeto em votação, ele foi aprovado por unanimidade na CADEC. Nada 
mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezessete horas, 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, doze de fevereiro de dois mil e dezesseis.
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