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ATA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA ONZE DE MAIO DE 
DOIS MIL E DEZOITO. Às 13 horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de maio 
do ano de dois mil e dezoito, iniciou-se a quinquagésima primeira reunião ordinária da 
Câmara Deliberativa do Colégio Técnico da UFMG sob a presidência da Senhora 
Vice-Diretora Profa. Katia Pedroso Silveira e dos seguintes representantes dos 
Núcleos: REPRESENTANTES DO NÚCLEO BÁSICO: Professores Paula Resende 
Adelino, Alexandre Fagundes Faria e José Eduardo Borges Moreira. 
REPRESENTANTES DO NÚCLEO PROFISSIONAL: Professores Alberto de 
Figueiredo Gontijo, Camila Dias Lopes e Gilberto do Vale Rodrigues. 
COORDENADOR DO NAPq/Cenex: Professor Eliano de Souza Martins Freitas. 
REPRESENTANTES DOS DISCENTES: Márcio Daniel Correia Bispo e Letícia 
Nogueira Soares. A reunião começou com a APROVAÇÃO DE ATAS. Foi aprovada, 
por unanimidade, a ata da 50ª Reunião Ordinária, realizada no dia 13 de abril de 2018. 
APRECIAÇÃO DOS PROJETOS DO GRÊMIO E CRONOGRAMA: 1. Semana de 
Diversidade Sexual e de Gênero. O projeto propõe uma semana (21/05 a 25/05) de 
atividades desenvolvidas para ampliar as discussões a respeito da diversidade sexual 
e de gênero no Coltec, no horário do almoço. O parecerista do projeto, professor 
Giovane Azevedo, foi favorável a realização da atividade. Durante as discussões da 
Cadec, esclareceu-se que a impressão de panfletos, solicitada no documento, será 
autorizada pela diretoria do Coltec. 2. Campeonato de Handebol. A parecerista do 
projeto, professora Natália Martins Carneiro, foi favorável a realização da atividade, 
desde que realizadas as recomendações sugeridas no parecer, como a observância 
do horário de realização da atividade; o máximo de 3 jogos por semana e a não 
participação de estudantes do quarto ano. Em relação ao horário da atividade, 
acordou-se na Cadec que o campeonato será finalizado até as 13:15h. 3. Festival de 
Cachorro Quente. É um evento proposto pela Comissão de Formatura do Coltec, no 
horário do almoço (até 13:15h), para arrecadar fundos para a formatura do terceiro 
ano. O parecerista do projeto, professor Giovane Azevedo, foi favorável a realização 
da atividade. Durante o debate na Cadec, foi solicitado aos alunos moderação em 
relação ao volume do som e atenção quanto a limpeza do ambiente após o evento. 
Por fim, aprovou-se uma nova data para a realização do festival: dia 29/05. 4. 
Cronograma. Sugeriu-se que os alunos reformulassem o documento conforme a 
previsão de recessos e dias letivos do colégio. Acordou-se que o calendário será 
alterado conforme a aprovação de projetos na Cadec e deverá ser encaminhado à 
Secretaria Geral e a Diretoria do Coltec a cada alteração. Para todos os projetos 
apresentados, foi solicitada a remoção da assinatura da diretoria. Após as discussões, 
os projetos do Grêmio e da Comissão de Formatura foram aprovados por unanimidade 
dos membros, com a ressalva de serem realizadas todas as correções solicitadas nos 
pareceres e sugeridas durante a reunião. APRECIAÇÃO DO PROJETO: COMIDA, 
CIÊNCIA, DIVERSÃO E ARTE. O projeto “Comida, Ciência, Diversão e Arte” foi 
proposto pela equipe do SAE e analisado pelo professor José Eduardo Borges 
Moreira. Após a leitura do documento, os membros da Cadec concluiram que tal 
iniciativa não se caracteriza como um projeto de extensão. Como encaminhamento, o 
mérito da atividade foi aprovado, sendo sugerido que o documento seja apresentado 
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à COPEP como um Projeto de Ensino. HOMOLOGAÇÃO “AD REFERENDUM” DO 
PROJETO DE PESQUISA E PLANO DE TRABALHO – PROFA LARA CARVALHO 
GODOI. Foram homologados, por unanimidade dos membros, o projeto de pesquisa 
e plano de trabalho 2018 da professora Lara Carvalho Godoi, aprovada em 2º lugar 
no concurso público para Professor Efetivo da Carreira de Magistério do Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico, Classe DI, Nível 01, da área de conhecimento de 
Análises Clínicas, Biotecnologia, Biologia e Farmácia, Edital no 561 de 19 de dezembro 
de 2016. HOMOLOGAÇÃO “AD REFERENDUM” DA PARTICIPAÇÃO EM 
PROJETO. Foi homologada, por unanimidade dos membros, a participação do 
professor Adson Eduardo Resende no projeto de pesquisa “Definição de Parâmetros 
Biométricos dos Eletricistas para Realização das Atividades com Segurança” 
coordenado pela Escola de Engenharia da UFMG e aprovado pela CEMIG. 
APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO PROBATÓRIO – PROFA. 
LÍVIA ALVES MOREIRA. O relatório final da comissão de estágio probatório da 
professora Lívia Alves Moreira foi aprovado por todos os membros da Cadec. Após a 
aprovação do relatório, foi levantada a necessidade de retomada dos trabalhos 
referentes à avaliação discente do docente, que já estava em andamento desde a 
gestão anterior. Como encaminhamento, acordou-se que a direção do Coltec enviará 
um email aos membros da Comissão, a pedido da Cadec, solicitando a apresentação 
do resultado final das atividades. SOLICITAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS PAUTAS 
DA CADEC. O item foi incluído na pauta a pedido do professor Adriano Borges, como 
forma de dar ampla divulgação aos itens que serão debatidos na Cadec. Após as 
discussões, deliberou-se que, no ato da convocação, toda a comunidade Coltecana 
será informada sobre os pontos de pauta que serão discutidos nas reuniões 
subsequentes da Câmara. Além disso, o link das atas da Cadec serão divulgados para 
consulta dos interessados. AFASTAMENTO NO PAÍS. Foram aprovados, por 
unanimidade dos membros, os afastamentos dos servidores: 1. Gilberto do Vale 
Rodrigues, no período de 24/05/2018 a 28/05/2018, em Curitiba - PR para aplicação 
de provas do PROFIBIO; 2. José Eduardo Borges Moreira no período de 24/05/2018 
a 28/05/2018, em Curitiba - PR para coordenação de exame nacional do PROFIBIO; 
3. Antônio Cícero de Morais Mendes no período de 24/05/2018 a 28/05/2018,  em 
Vitória de Santo Antão, para coordenação de exame nacional do PROFIBIO; 4. 
Alexandre Seabra Lopes no período de 24/05/2018 a 28/05/2018, em João Pessoa – 
PB, para coordenação de exame nacional do PROFIBIO; 5. Alfredo Luiz Pereira 
Gomes no período de 24/05/2018 a 28/05/2018, em João Pessoa – PB, para participar 
como assistente/segurança de exame nacional do PROFIBIO. Para os servidores 
técnico-administrativos foi solicitado que seja encaminhado à diretoria um documento 
que contenha a ciência de todos os servidores do setor sobre o afastamento e como 
será realizado o atendimento das seções nos dias da ausência dos técnicos com o 
regime das 30 horas. OUTROS ASSUNTOS. 1. Aprovação de projetos de pesquisa 
pelo NAPq. Foram enviados a CADEC os projetos de pesquisa: 1.1 – "Resultados de 
existência e de não-existência de soluções para equações envolvendo operadores pq-
Laplaciano com singularidades" da professoraa Maria José Alves. A parecerista do 
projeto, professora Paula Resende Adelino mostrou-se  favorável a realização da 
atividade com a ressalva de que “os equipamentos solicitados e as diárias para a 
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participação em possíveis congressos dependerão da condição orçamentária do 
Coltec”. 1.2 – “Análise imunoproteômica do parasito Trypanossoma cruzi para o 
desenvolvimento de uma proteína quimérica multiepítopo de linfócitos B para o 
diagnóstico da doença de Chagas crônica”; “Desenvolvimento de uma plataforma 
molecular para o diagnóstico confirmatório e discriminatório da infecção pelo 
Toxoplasma gondii baseado na metodologia da PCR em tempo real” e “ 
Identificação/validação de novos antígenos de Toxoplasma gondii e aplicação em um 
estudo soroepidemiológico sobre a incidência de toxoplasmose em gestantes 
atendidas no Hospital Universitário de Uberaba – MG”, do professor Daniel Menezes 
Souza. A parecerista do projeto, professora Cláudia Natália Ferreira, mostrou-se 
favorável a realização dos três projetos mencionados anteriormente. 2. Visita 
Técnica. Ciência aos membros da Cadec sobre visita técnica: 1. Professora Ana 
Paula – Visita técnica dos estudantes do Curso Técnico em Química (turma 302) ao 
Laboratório Metropolitano da COPASA; Data: 11/06 (302B) e 13/06 (302A); Horário: 
07h30 - 12h00. 3. Autorização para orientar trabalhos de monografia/conclusão 
de curso no CECIMG. Foi aprovada a solicitação da professora Meiriane Cristina 
Faria Soares Lima para orientar trabalhos de monografia/conclusão de curso no 
CECIMIG/FAE. 4. Processo de Progressão Docente. Foi aprovado, por 9 votos 
favoráveis e 1 abstenção do requerente do processo, o pedido de progressão 
horizontal do nível 1 para o nível 2 da Classe DIV da carreira de Magistério do Ensino 
Básico Técnico e Tecnológico, do professor Eliano de Souza Martins Freitas. 5. Chave 
do Grêmio.  A professora Katia relatou que existe um acordo com os discentes em 
relação ao horário da entrega da chave do Grêmio à SLOP (18 horas). Com o início 
do curso noturno, os alunos solicitaram a ampliação do horário, de modo a possibilitar 
a utilização do espaço no horário do intervalo dos alunos do curso subsequente. A 
solicitação foi aprovada pelos membros da Cadec. Nada mais havendo a tratar, deu-
se por encerrada a reunião, às dezesseis 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, 
onze de maio de dois mil e dezoito. 
 

mailto:diretoria@coltec.ufmg.br

