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ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 
DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE 
SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO. Às 13 horas e 40 minutos do dia vinte e oito de 
setembro do ano de dois mil e dezoito, iniciou-se a trigésima quinta reunião extraordinária 
da Câmara Deliberativa do Colégio Técnico da UFMG, sob a presidência da Senhora 
Diretora Profa. Katia Silveira Pedroso e dos seguintes representantes dos Núcleos: 
REPRESENTANTES DO NÚCLEO BÁSICO: Professores José Eduardo Borges Moreira 
e Sérgio Luiz Talim. REPRESENTANTES DO NÚCLEO PROFISSIONAL: Professores 
Alberto de Figueiredo Gontijo, Gilberto do Vale Rodrigues e Lilian Borges Brasileiro. 
COORDENADOR DO NAPq/Cenex: Professor João Paulino Vale Barbosa. 
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS: Anne 
Karoline Fernandes de Matos e Alfredo Luiz Pereira Gomes. A profa. Katia deu início à 
reunião, saudando a todos e iniciando a discussão dos seguintes pontos de pauta 1) 
APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DE AFASTAMENTO DE DOCENTES PARA 
QUALIFICAÇÃO PARA O ANO DE 2019: A profa. Katia iniciou a discussão repassando 
informações recebidas da presidente da CPPD, profa. Ana Maria Gontijo Figueiredo, 
quanto ao quantitativo máximo permitido para afastamentos de docentes. Segundo a 
profa Ana Maria, a UFMG tem direito a, no máximo, 20% de professores substitutos do 
total do corpo de docentes efetivos, sendo 5% por unidade, vedado qualquer aumento 
deste percentual. Passou-se a análise do Plano de Qualificação desenvolvido pelo 
Colégio e as normativas da CPPD e PRORH a respeito. Após ampla discussão, colocou-
se em regime de votação a aprovação do Parecer da Comissão de Qualificação do Coltec 
sobre os pedidos de afastamentos de docentes para o ano de 2019, com os seguintes 
resultados: seis votos favoráveis ao Parecer, nenhum voto contrário e duas abstenções. 
A seguir, a profa. Katia apresentou documento redigido pelo prof. Arnaldo Vaz, onde ele 
solicita a reconsideração de seu pedido de afastamento. O documento foi lido em voz alta 
e discutido. Em seguida, colocou-se em votação se esta Câmara acataria ou não o pedido 
do prof. Arnaldo, obtendo-se o seguinte resultado: nenhum voto favorável ao acolhimento 
do pedido, sete votos favoráveis ao não acolhimento do pedido e uma abstenção. Assim, 
definiu-se a aprovação dos seguintes afastamentos de docentes para qualificação no ano 
de 2019: Lucas Vinícius Ribeiro Alves, para cursar Doutorado, início em 15/01/2019 e 
término em 15/01/2020; Adson Eduardo Resende, para cursar Pós-Doutorado, início em 
30/08/2019 e término em 30/04/2020; Alexandre Benvindo de Souza, para cursar Pós-
Doutorado, início em 01/08/2019, término em 30/12/2019; Fernanda Peçanha Carvalho, 
para cursar Doutorado, início em 01/03/2019 e término em 01/03/2020; João Eduardo 
Montandon de Araújo Filho, para cursar Doutorado, início em 31/01/2019, término em 
31/01/2020. Registra-se a saída do prof. Gilberto nesta reunião por volta de 15h, 
justificada pela necessidade de participar em outro evento na UFMG, previamente 
marcado, onde sua presença era imprescindível. 2) ESCOLHA DE UM DOCENTE DA 
CADEC PARA O COMITÊ LOCAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS TAE'S:  A 
profa. Katia e o Tae Alfredo explanaram brevemente sobre o funcionamento do Comitê 
Local de Avaliação de Desempenho dos TAE’s e da necessidade de indicação de outro 
docente da CADEC para compôr o Comitê, frente ao encerramento da representação do 
prof. Antônio José Lopes Alves nesta Câmara. O prof. Alberto se prontificou a substituí-
lo, tendo seu nome aprovado por todos os presentes. 3) PRORROGAÇÃO DE PROJETO 
DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL VOLTADO PARA A MODERNIZAÇÃO E 
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EXPANSÃO DOS CURSOS DO EIXO INDUSTRIAL DO COLTEC: A profa. Katia 
apresentou o pedido de prorrogação, por mais um ano, do PDI para Modernização e 
Expansão dos Cursos do Eixo Industrial do Colégio e seus sub-projetos PEGADA e 
PRAE. Apontou que este pedido está dentro do prazo legal de prorrogação, a aprovação 
proporcionará o alcance dos objetivos previstos e melhor uso dos recursos 
disponibilizados. Levado à votação, foi aprovado por unanimidade. Foi solicitado que se 
proceda a uma maior divulgação dos projetos do Colégio que estão em andamento. Nada 
mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, às 15 horas e 40 minutos, em que 
eu, Cláudia Cristina Gonçalves Souza e Silva, 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 oito de setembro de dois mil e dezoito. 
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