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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA ORDINÁRIA DA CÂMARA 

DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA OITO DE JUNHO 

DE DOIS MIL E DEZOITO. Às 13 horas e quarenta e cinco minutos do dia oito de junho do 

ano de dois mil e dezoito, iniciou-se a quinquagésima segunda reunião ordinária da Câmara 

Deliberativa do Colégio Técnico da UFMG sob a presidência da Senhora Vice-Diretora Profa. 

Katia Pedroso Silveira, a presença do Senhor Diretor Professor Márcio Fantini Miranda e dos 

seguintes representantes dos Núcleos: REPRESENTANTES DO NÚCLEO BÁSICO: 

Professores Sérgio Luiz Talim, Francis Arthuso Paiva e José Eduardo Borges Moreira. 

REPRESENTANTES DO NÚCLEO PROFISSIONAL: Professores Anísio Rogério Braga, 

Lilian Borges Brasileiro e Gilberto do Vale Rodrigues. COORDENADOR DO NAPq/Cenex: 

Professora Ana Elisa Cruz Corrêa. REPRESENTANTES DOS DISCENTES: Márcio Daniel 

Correia Bispo e Letícia Nogueira Soares. A reunião começou com a APROVAÇÃO DE 

ATAS. Foi aprovada, por 9 votos favoráveis 1 abstenção – do professor Anísio Rogério Braga 

–, a ata da 51ª Reunião Ordinária, realizada no dia 11 de maio de 2018. REPOSIÇÃO DE 4 

DIAS LETIVOS CANCELADOS DEVIDO A GREVE DE CAMINHONEIROS. Dois 

cronogramas de reposição foram sugeridos para repor os dias letivos cancelados devido a greve 

dos caminhoreiros (25/05, 28/05, 29/05 e 30/05) e o período da Copa do Mundo (16/06, 30/06, 

04/08 e 18/08). Foi informado que conforme Portaria do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão e o Ofício Circular do Gabinete da Reitoria, nos dias em que os 

jogos se realizarem pela manhã, o expediente terá início a partir das 14h00 (horário de Brasília) 

e nos dias em que os jogos se realizarem à tarde, o expediente se encerrará às 13h00 (horário 

de Brasília). Após as discussões, os dois cronogramas de reposição foram aprovados pelos 

membros da Cadec. Em relação aos cursos subsequentes, acordou-se que será realizada uma 

reunião entre os coordenadores dos cursos para o planejamento das reposições. Após a reunião, 

o calendário deverá ser aprovado na Cadec. APRECIAÇÃO DO DOCUMENTO DO 

CENTRO PEDAGÓGICO SOBRE A RESPOSTA AO OFÍCIO PROGRAD 

DA/006/2017. O professor Márcio Fantini apresentou um documento enviado para o Conselho 

Diretor que trata sobre a Resposta ao Ofício Prograd DA/006/20017. O professor relatou ter 

enviado um email à COPEB em março de 2018 solicitando esclarecimentos sobre diversos 

pontos controversos no material, mas não obteve o retorno desejado. Após as discussões sobre 

o assunto, deliberou-se que um novo email será enviado ao Conselho Diretor enfatizando que 

o Colégio Técnico não concorda com a aprovação do documento em questão e solicita que as 

informações requeridas no email anterior sejam respondida de forma clara. APRECIAÇÃO 

DOS PROJETOS DO GRÊMIO: FESTA JULINA. O projeto propõe o evento Festa Julina 

2018, a ser realizado no dia 13 de julho no Coltec, com início às 14h e término às 20:30h. O 

parecerista do projeto, professor Giovane Azevedo, foi favorável a realização da atividade. 

Durante as discussões da Cadec, acordou-se: 1. Haverá liberação da aula na sexta-feira (13/07) 

pela manhã para os alunos que estiverem diretamente envolvidos na organização da atividade. 

Uma lista com o nome dos alunos deverá ser enviada ao NUPED para controle; 2. O som será 

autorizado até as 20h e a festa deverá ser finalizada até as 20:30h; 3. O público externo deverá 

ser controlado mediante lista de identificação na portaria e vinculação do convite externo a um 

aluno do colégio. Após os encaminhamentos a professora Katia mencionou a importância da 

participação dos professores no evento, visto que a presença do corpo docente é um diferencial 

que pode trazer mais segurança aos alunos e proporcionar bons momentos de integração entre 

toda a comunidade. PROCESSO DE PROGRESSÃO DOCENTE. Foram aprovados, por 
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unanimidade: 1. O pedido de progressão horizontal do nível 03 para o nível 04 da Classe DIV 

da carreira de Magistério do Ensino Básico Técnico e Tecnológico, da professora Natália 

Martins Carneiro – Parecerista: Prof. Gilberto do Vale Rodrigues; 2. 1. O pedido de progressão 

horizontal do nível 1 para o nível 2 da Classe de Professor Associado da carreira de Magistério 

Superior, da professora Maria José Alves – Parecerista: Profa. Lilian Borges Brasileiro. 

HOMOLOGAÇÃO “AD REFERENDUM” DO PROJETO DE PESQUISA E PLANO 

DE TRABALHO – PROF. DEMÉTRIO ABREU SENA COSTA. Foram homologados, por 

unanimidade dos membros, o projeto de pesquisa e plano de trabalho 2018 do professor 

Demétrio Abreu Sena Costa, aprovado 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 Química, Edital: nº 129, de 20/01/2017, publicado no DOU de 

24/01/2017. AUTORIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO/MONOGRAFIA/TRABALHO 

FINAL NO CECI – PROFA. CAMILA DIAS LOPES. Foi aprovada a solicitação da 

professora Camila Dias Lopes para desempenhar as atividades de 

orientação/monografia/trabalho final, no Curso de Especialização em Educação em Ciências – 

CECi. PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO PARA COLABORAÇÃO TÉCNICA 

JUNTO AO COLTEC. O documento, encaminhado pelo prof. Klenilmar Lopes Dias, foi 

apresentado pelo docente Anísio Rogério Braga. Em seu parecer o professor relata que a 

aprovação de tal proposta não acarretará ônus financeiro para o Coltec, incluindo apenas uma 

avaliação periódica de resultados da colaboração, conforme previsão legal. Ao final do parecer 

o prof. Anísio afirma que “a proposta apresenta relevância e agrega atividades atrativas para a 

formação extracurricular dos alunos nas áreas de informática e robótica, propiciando 

protagonismos no Coltec que ampliam e divulgam o conhecimento técnico de forma aplicada e 

contextualizada”. Após as discurssões, o plano de trabalho para a colaboração técnica foi 

aprovado por todos os membros da Cadec. APROVAÇÃO REDOCs 2016; Foram aprovados, 

por unanimidade, os Relatórios Docentes 2016 – Redocs dos seguintes docentes do Coltec: 

Adriano Borges da Cunha, Adson Eduardo Rezende, Alberto de Figueiredo Gontijo, Alex 

Fabiani de Brito Torres, Alexandre Benvindo de Souza, Alexandre Fagundes Faria, Alexandre 

Martins de Melo e Souza, Alfredo Luis Martins Lameirão Mateus, André Saraiva de Lacerda 

Costa, Andréa Horta Machado, Anísio Rogério Braga, Antônio José Lopes Alves, Arnaldo de 

Moura Vaz da Silva, Carlos Eduardo Porto Villani, Cláudia Natália Ferreira, Daniel Menezes 

Souza, Eduardo Antônio Ferraz Coelho, Eliano de Souza Martins Freitas, Eliene Lopes Faria, 

Eliezer Raimundo de Souza Costa, Fernanda Peçanha Carvalho, Francis Arthuso Paiva, 

Gilberto do Vale Rodrigues, Giovane Azevedo, Gisele Brandão Machado de Oliveira, 

Humberto Nobuyoshi Honda, José Eduardo Borges Moreira, João Eduardo Montandon de 

Araújo Filho, João Paulino Vale Barbosa, Kátia Pedroso Silveira, Kelly Maria de Campos 

Fornero Abreu de Lima Melillo, Leandro Maia Silva, Lílian Borges Brasileiro, Lívia Alves 

Moreira, Lucas Vinícius Ribeiro Alves, Lúcia Maria Porto de Paula, Luciano de Almeida 

Pereira, Marcelo Chiaretto, Márcio Fantini Miranda, Maria Aparecida de Souza Gerken, 

Maria José Alves, Mariana Costa Duarte, Natália Martins Carneiro, Nora Olinda Cabrera 

Zuniga, Paula Resende Adelino, Rita de Cássia Augusto, Rosilene Siray Bicalho, Sérgio Talim 

e Virgínia Fernandes Mota. Após as aprovações foi sugerido que sejam criados modelos para 

padronizar as avaliações dos Redocs. A professora Katia relatou que hoje os critérios utilizados 

são baseados na Resolução da EBAP e que atualmente já existe uma Comissão Docente 

constituída para atualizar tal Resolução. Após as modificações do documento a direção do 
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Coltec irá propor um novo modelo de referência para as avaliações dos relatórios. 9. 

AFASTAMENTOS. Foi aprovado, com ressalva, o afastamento do docente Adson Eduardo 

Resende, no período de 03/09/2018 a 06/09/2018, em Lisboa – Portugal, para o Congresso 

“13th EAOHP 13th European Academy of Occupational Health Psychology Conference”. 

Como o período da solicitação do seu afastamento do país coincidirá com a solicitação do seu 

pedido de férias em dias letivos, a aprovação pela Câmara Deliberativa ficou condicionada a 

entrega, pelo docente, de um plano de substituição das aulas e demais atividades durante o 

período, para a Secretaria Geral e Seção de Pessoal, contendo o registro de ciência dos 

professores envolvidos na reposição das aulas e do chefe do setor. Outros Assuntos. 1. 

Alteração data Festival de Cachorro Quente. Os membros da Cadec aprovaram, por 

unanimidade, a alteração da data do Festival de Cachorro Quente para o dia 30/05, conforme a 

solicitação enviada pela Comissão de Formatura do Coltec. A alteração fez-se necessária devido 

à greve dos caminhoneiros e à suspenção das aulas no dia anteriormente programado para a 

realização da atividade. 2. Exposição mês do meio ambiente. A professora Camila Dias Lopes 

enviou à Cadec um comunicado de ciência sobre uma exposição desenvolvida pelos alunos do 

projeto de ensino Clube de Biologia Sintérica que trata sobre o descarte impróprio dos dejetos 

no meio ambiente. A atividade será coordenada pela própria professora, em conjunto com o 

docente José Eduardo Borges Moreira, no período de 11/06 a 15/06. A solicitação foi aprovada 

por unanimidade dos membros. 3. Solicitação para participação de Comissão de Vestibular. 

A professora Lúcia Maria Pôrto de Paula encaminhou um documento solicitando anuência da 

Cadec para participar da Comissão de seleção do Vestibular da Faculdade de Ciências Médicas. 

No documento enviado a docente relata que compromete-se a repassar o montante referente ao 

percentual da UFMG. A solicitação foi aprovada por todos os membros da Câmara. 4. 

Liberação de vaga PBSAM – Área da Comunicação. Foi solicitada à Cadec autorização para 

ampliar o número de bolsas do programa de Suporte Administrativo para 07 vagas. A nova 

vaga será destinada para atividades de suporte à Assessoria de Comunicação do Coltec. Após 

as discussões, a solicitação foi aprovada por unanimidade. 5. Pedido de reconsideração 

proposta SAE. O Setor de Atenção Escolar encaminhou à Cadec um esclarecimento sobre a 

participação no projeto “Comida, Ciência, Diversão e Arte”. Os servidores relataram que o 

enquadramento do projeto como de extensão refere-se a uma possível decisão do Departamento 

de Nutrição da UFMG e que dessa forma, o SAE solicita apenas o aval da Cadec para participar 

das atividades desenvolvidas no projeto. A solicitação foi aprovada por todos os membros. 6. 

Pedido prorrogação afastamento qualificação. A servidora Simone Pinto Vasconcellos 

solicitou prorrogação do seu afastamento para qualificação para o período compreendido entre 

12/09/2018 a 31/12/2018 tendo em vista as atividades que ainda precisam ser desenvolvidas 

para a finalização do seu Mestrado. A Comissão de Qualificação mostrou-se favorável à 

solicitação e recomendou a aprovação do pedido de prorrogação do afastamento. Diante do 

exposto, os membros da Câmara Deliberativa aprovaram o pedido da servidora, por 

unanimidade. 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, oito de junho de dois mil e dezoito. 
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