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ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO REALIZADA NO DIA DEZ DE AGOSTO 
DE DOIS MIL E DEZOITO. Às quatorze horas e quatorze minutos do dia dez de agosto 
do ano de dois mil e dezoito, iniciou-se a quinquagésima quarta reunião ordinária da 
Câmara Deliberativa do Colégio Técnico da UFMG sob a presidência do Senhor 
Diretor Professor Márcio Fantini Miranda e dos seguintes representantes dos Núcleos: 
REPRESENTANTES DO NÚCLEO BÁSICO: Professor Eduardo Borges Moreira. 
REPRESENTANTES DO NÚCLEO PROFISSIONAL: Professores Alberto de 
Figueiredo Gontijo, Camila Dias Lopes e Gilberto do Vale Rodrigues. 
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS: Laura 
Gonçalves e João Paulo Lopes. Deu-se início à reunião com a APROVAÇÃO DE 
ATAS: Após consulta aos membros presentes na CADEC a ata da quinquagésima 
terceira reunião ordinária, sem nenhuma correção ou ressalva, foi aprovada por 
unanimidade. Passou-se ao item PROGRESSÃO DOCENTE: Foram apresentados 
os processos de progressão docente dos seguintes professores: Rosilene Siray 
Bicalho, da carreira de Magistério da Educação Básica, Técnica e Tecnológica, 
requereu progressão do nível III para o nível IV da Classe D4. Alfredo Luiz Lameirão 
Mateus, da Carreira de Magistério Superior, requereu progressão do nível I para o 
nível II da Classe de professor Associado. Adriano Borges da Cunha, da carreira de 
Magistério da Educação Básica, Técnica e Tecnológica, requereu progressão do nível 
I para o nível II, da Classe D4. Os processos de progressão, tiveram pareceres das 
Comissões de Análise de Progressão Docente, favoráveis. Colocado em votação, 
foram aprovados por unanimidade. Passou-se ao próximo item APROVAÇÃO DE 
REDOCS 2016: Foram aprovados por unanimidade os relatórios docentes/2016, cujo 
parecerista foi o professor Eliano de Souza Martins Freitas, dos seguintes professores: 
Helder de Figueiredo e Paula, do Setor de Física e Bruno Mendes Roatt, foi removido 
para a Universidade Federal de Viçosa, mas que precisa da aprovação do 
relatório/2016 no COLTEC. Passou-se ao item:  AFASTAMENTOS DO/NO PAÍS: 
Foram aprovados, por unanimidade os afastamentos, condicionados à reposição de 
aulas caso seja necessário, dos seguintes docentes: Kátia Pedroso Silveira, 
participação em seminário e reunião no período de 06/08 a 10/08/2018 em  Santa 
Maria/RS;  Antônio José Lopes, participação em congresso no período de 12/08 a 
15/08/2018 em Buenos Aires na Argentina; Ana Elisa Cruz Correa, visita técnica no 
período de 28/06 a 02/07/2018 em Fortaleza/CE; Helder de Figueiredo e Paula, 
reunião no dia 22/06/2018 em Montes Claros/MG; Adson Eduardo Resende, 
participação em congresso no período de 03/09 a 06/09/2018 em Lisboa/Portugal; 
Lucas Vinícius Ribeiro, participação em congresso no período de 08/09 a 13/09/2018; 
Lílian Borges Brasileiro, reunião no período de 06/08 a 10/08/2018 em Santa 
Maria/RS; Cláudia Natália Ferreira, participação em congresso no período de 13/09 a 
17/09/2018 em Brasília/DF; Lúcia Maria Porto de Paula, participação em congresso 
no período de 03/09 a 07/09/2018 em Belém do Pará; Márcio Fantini Miranda, 
colaboração em pesquisa no período de 17/08 a 01/09/2018 no Texas/USA; servidora 
Técnico e Administrativo Edna Lúcia Gelmini, para apresentação de trabalho da Pós-
Graduação em Montes Claros/MG.  
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Passou-se ao item: SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS: A profª Camila Dias Lopes, do Setor 
de Patologia Clínica, precisou solicitar uma de suas parcelas de férias em período 
letivo, para fazer os ajustes necessários, uma vez que esse é o primeiro ano de 
interstício das férias. Para esse ajuste, a primeira parcela ocorrerá ainda em período 
letivo. As reposição das aulas, será feita pela professora Lara Carvalho Godoi. Dadas 
as devidas explicações e colocado em votação, foi aprovado por 06 votos favoráveis 
e 0 abstenção, as férias da professora Camila. Passou-se ao item: UTILIZAÇÃO DO 
DIA 20/10 (SÁBADO) COMO DIA LETIVO: A solicitação foi feita pela profª Natália do 
Setor de Educação Física, para a realização do "Festival de Jogos no CEU". Isso se 
justifica como reposição de aulas de Educação Física após greve dos caminhoneiros. 
Inicialmente, foi acordado com a Carolina do (NuPed) que seria utilizado o dia 27/10, 
já previsto como sábado letivo no calendário. No entanto, os estudantes alegaram que 
a proximidade com o Enem e as Provas Trimestrais poderia comprometer a 
participação de muitos deles. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade a 
solicitação do Setor de Educação Física. Passou-se ao item: PROJETO DE 
EXTENSÃO: Foi aprovado por unanimidade o projeto "Assessoria Prêmio CBEDU 
2018" coordenado pelos professores Alex Fabiani de Brito Torres do Setor de Letras 
e Carlos Eduardo Porto Villani do Setor de Física. O projeto tem como objetivos 
assessorar um professor do Colégio Adventista de Belo Horizonte na elaboração de 
um projeto de pesquisa, para concorrer ao prêmio CBEDU, bem como participar na 
correção do projeto elaborado. O Coordenador do CENEX/COLTEC, deu parecer 
favorável à aprovação da proposta do projeto. Colocado em votação foi aprovado por 
unanimidade. Passou-se ao item: DECLARAÇÃO ALUNO-APRENDIZ: O Sr. Diretor 
informou que está recebendo orientações da Procuradoria Jurídica para a elaboração 
do modelo da declaração. Passou-se ao item: OUTROS ASSUNTOS: 1) O professor 
Márcio informou que o CONDETUF corrigiu o orçamento para as escolas técnicas 
vinculadas em 18 milhões para custeio e capital e 2 milhões  para assistência 
estudantil. 2) A professora Rosilene do Setor de Biologia solicitou a liberação de 04 
turmas do primeiro ano, para um trabalho de campo na cidade de Catas Altas/MG nas 
datas: 06/09/2018 - turma 105; 10/09/2018 - turma 104; 12/09/2018 - turma 103; 
17/09/2018 - turma 106. Os membros da CADEC aprovaram o mérito do trabalho e 
sugerem que a professora converse com os professores das disciplinas dos dias de 
liberação das turmas, para comunicação e ajustes para reposição dessas aulas. Nada 
mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, às quatorze horas e cinquenta 
e três minutos, em que eu, Laura Gonçalves, Secretária "Ad-hoc" 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, dez de agosto de 
dois mil e dezoito. 
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