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ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO, REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE 
SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO. Às 13h40 do dia vinte e um de setembro do 
ano de dois mil e dezoito, iniciou-se a quinquagésima quinta reunião ordinária da 
Câmara Deliberativa do Colégio Técnico da UFMG sob a presidência da Senhora 
Diretora Professora Katia Pedroso Silveira e dos seguintes representantes dos 
Núcleos: REPRESENTANTES DO NÚCLEO BÁSICO: Professores Francis Arthuso 
Paiva 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 TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS: Alfredo 
Luiz Pereira Gomes e Anne Karoline Fernandes de Matos; REPRESENTANTES DOS 
DISCENTES: Márcio Daniel Correia Bispo e Letícia Nogueira Soares. A profa. Katia 
deu início à reunião, saudando a todos e iniciando a discussão dos seguintes pontos 
de pauta: 1) APRECIAÇÃO DA ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CADEC: 
Após consulta, a ata da 54ª Reunião Ordinária da CADEC foi aprovada por todos, com 
exceção dos TAE’s Alfredo e Anne, que se abstiveram de votar, sob justificativa de 
não terem participado da 54ª reunião, e consequentemente, não se sentirem aptos a 
aprová-la. 2) APRECIAÇÃO DE PROJETOS DO GRÊMIO ESTUDANTIL: A profa. 
Katia procedeu a leitura do parecer constando a aprovação dos projetos Campeonato 
de Futsal Feminino 2018 e Campeonato de Futsal Masculino 2018, redigido pela 
profa. Natália Martins Carneiro. O representante discente Márcio destacou que o 
Campeonato de Futsal Feminino será realizado pela primeira vez. Informou também 
que o Campeonato Masculino já se iniciou, mesmo sem a aprovação desta Câmara, 
com a condição da suspensão dos jogos, caso não a obtenham. Explicou que isto 
ocorreu devido ao calendário apertado dos jogos e ao adiamento desta reunião da 
CADEC por uma semana. Foi orientado, diante de situações como esta, a pedir 
autorização AD REFERENDUM para que o Grêmio fique resguardado. Foram 
esclarecidos pontos como o cumprimento dos horários para não haver prejuízo das 
aulas, a divulgação das tabelas dos jogos, o posicionamento da torcida, a escolha dos 
juízes e advertências passíveis de serem aplicadas. Levado à votação, os dois 
projetos de Futsal foram aprovados por todos os presentes. A profa. Katia passou à 
leitura do parecer redigido pelo prof. Giovane Azevedo, constando a aprovação do 
projeto Coltecine. Os representantes do Grêmio realçaram que estabeleceram faixa 
etária máxima de 14 anos para a escolha dos filmes, para que os alunos do 1º ano 
pudessem assistir. Garantiram também que a transmissão dos filmes será feita por 
meio de “Netflix” e outras formas legalizadas e explicaram os critérios para escolha de 
convidados. O projeto foi submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade. O 
prof. Francis apresentou o Concurso de Poesia, desenvolvido pelo Setor de Letras 
do Coltec em parceria com o Grêmio Estudantil. Ressaltou que a premiação do 
primeiro lugar já está adquirida e as premiações das outras colocações já estão 
devidamente encaminhadas. As profas. Katia e Lílian sugeriram que este Concurso 
seja transformado em Projeto de Ensino. O prof. Francis falou sobre as possibilidades 
de expandi-lo para toda a UFMG nas próximas edições. Para a divulgação destes 
projetos e de outras atividades a serem desenvolvidas pelo Colégio, tanto em nosso 
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site como em toda a UFMG, a profa. Katia indicou o trabalho do prof. José Eduardo 
Borges Moreira e da bolsista do curso de Jornalismo da UFMG, supervisionada por 
ele. Levado à votação, o projeto Coltecine foi aprovado por todos. 3) APRECIAÇÃO 
DE PEDIDOS DE AFASTAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO PARA O ANO DE 2019. 
O prof. Sérgio iniciou a discussão, destacando o número máximo permitido de 
afastamento de servidores docentes e técnicos, conforme rege o Plano de 
Qualificação Institucional do Coltec - atualmente, 5 docentes e 5 TAE’s. Destacou que 
nos anos anteriores o número de pedidos foi pequeno, sendo possível atender a todos. 
Para 2019, houve um acréscimo considerável de pedidos pelos servidores docentes, 
ocorrendo a aplicação dos critérios de escolha pela primeira vez e consequente 
recomendação de desaprovação de duas solicitações. Esta decisão levou ao 
recebimento de pedido de revisão do Parecer por um dos docentes cujo afastamento 
não foi recomendado. No tocante aos TAE’s não houve nenhum conflito quanto ao 
número permitido de afastamentos e o número de solicitações. Iniciou-se breve 
discussão sobre os critérios para afastamentos e definição do quantitativo. A profa. 
Katia, sugeriu que a Câmara votasse separadamente os pedidos dos docentes e dos 
TAE’s, no que foi atendida. Procedeu-se a votação, com aprovação de todos. Em 
decorrência, a profa. Katia levou à votação os pedidos de afastamento dos TAE’s: O 
pedido da servidora Valquíria de Oliveira Silva para doutoramento no período de 
01/11/2018 a 31/12/2019 foi aprovado por unanimidade. O pedido da servidora 
Simone Pinto Vasconcellos visando prorrogação de seu afastamento para conclusão 
de Mestrado, no período de 01/01/2019 a 29/03/2019, também foi aprovado por todos 
os presentes. Quanto aos pedidos de afastamento dos servidores docentes, a profa. 
Katia sugeriu que as normativas sobre o assunto sejam revisitadas e analisadas para 
que os pedidos sejam discutidos em reunião extraordinária desta Câmara, incluindo o 
pedido de revisão recebido. Esta sugestão foi levada à votação, sendo aprovada por 
todos, com a condição que esta reunião se dê o mais brevemente possível, sugerindo-
se que seja na próxima sexta-feira, dia 28/09/2018. Registra-se o consenso de melhor 
entendimento das condições para concessão de afastamentos, tendo em vista a 
tendência de que esse crescimento dos pedidos continue, inclusive pela 
transformação do Coltec em Unidade da UFMG. Finalizando a discussão sobre este 
ponto, o prof. Sérgio apontou a necessidade da representação dos TAE’s na 
Comissão de Qualificação, que atualmente é composta apenas por docentes. Partiu-
se ao próximo ponto de pauta, 4) Afastamentos no país: A profa. Katia apresentou 
os pedidos de afastamentos recebidos, que foram levados à votação e aprovados por 
todos os presentes: a) Prof. Alexandre Benvindo de Souza, nos dias 17/09/2018 a 
21/09/2018, para participação no Congresso Aquaciência 2018, em Natal/RN; b) Prof. 
Antonio José Lopes Alves, nos dias 22/10/2018 a 26/10/2018, para participação no 
XVIII Congresso Nacional de Pós-Graduação em Filosofia da UFES, em Vitória/ES; c) 
Profa. Camila Dias Lopes, nos dias 29/11/2018 a 01/12/2018, para participação no 
Congresso JALEQUIM 2018,em Foz do Iguaçu/PR. 5) APROVAÇÃO DO REDOC 
2016 DA PROFA. ROGATA SOARES DEL GAUDIO: Procedeu-se a leitura do 
parecer redigido pelo prof. Eliano de Souza Martins Freitas. Em seguida, foi levado à 
votação e aprovado por unanimidade. 6) PRORROGAÇÃO DE PDI: A Profa. Katia 
iniciou a discussão apresentando um rápido histórico do Projeto de Desenvolvimento 
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Institucional Melhoria da Infraestrutura Laboratorial dos Cursos Técnicos e suas 
quatro subdivisões: Análises Clínicas, Biologia, Química e Telemática. Ressaltou que 
este pedido de prorrogação para a conclusão do Projeto está dentro do prazo legal e 
que a concordância proporcionará a realização de todas as atividades previstas, com 
maior tempo para uso dos recursos. Levado à votação, foi aprovado por todos. 7) 
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS 
SERVIDORES DOCENTES PARA O NÚCLEO BÁSICO JUNTO À CADEC: A profa. 
Katia leu a ata do resultado da eleição supracitada, onde consta o seguinte resultado: 
Chapa 1: Titular: Alexandre Fagundes Faria / Suplente: Sérgio Luiz Talim; com 33 
votos recebidos. Chapa 2: Titular: Alexandre Benvindo de Souza / Suplente: Maria 
José Alves; com 15 votos recebidos. Levado à votação, a homologação do resultado 
foi aprovada por todos, exceto pelo prof. Sérgio, que se absteve de votar. 8) BOLSA 
PBSAM: A profa. Katia explanou brevemente sobre a ideia da oferta da prática de 
Yoga aos alunos do Colégio e todas as tentativas que já foram feitas neste sentido, 
sem obtenção de sucesso. Acrescentou que surgiu uma nova possibilidade da 
contratação de um instrutor, aluno da pós-graduação da UFMG  com formação em 
Yoga. Para tanto, faz-se necessária a criação de uma bolsa na modalidade PBSAM. 
A criação desta nova vaga foi apresentada para votação, obtendo a anuência de 
todos. 9) OUTROS ASSUNTOS. 9.1) A profa. Katia leu e-mail enviado pela profa. Lara 
Carvalho Godoi informando sobre visita técnica ao Centro de Tecnologia em Vacinas 
(B. Hte.) dos alunos do curso subsequente de Biotecnologia. Esta visita está 
programada para o dia 25/09/2018, no horário de aula da turma, que é de 18h45 às 
21h45. A proposta foi  aprovada por todos os presentes. 9.2) A profa. Lilian anunciou 
que está agendada  visita técnica dos alunos da turma 302 à Fábrica da Coca-Cola, 
em Itabirito/MG, na data de 12/11/2018, no horário de 12h30 às 17h30. Ressalta que 
neste horário a turma não tem aulas. A proposta foi aprovada por todos. 9.3) O prof. 
Alberto comentou sobre as dificuldades financeiras que alguns alunos dos cursos de 
Eletrônica e Automação estão passando para adquirirem materiais para as atividades 
extraclasse de construção de mini-laboratórios. O prof. Alberto perguntou se existe a 
possibilidade de que o colégio financie estes materiais para os alunos carentes, 
sugerindo a concessão de bolsas, ressaltando que são itens de baixo custo. A profa. 
Katia se comprometeu a verificar, lembrando que há uma tendência de aumento do 
número de alunos carentes, ao mesmo tempo em que há redução das verbas do 
Colégio. O prof. João Paulino sugeriu que o Grêmio, em conjunto com o Serviço Social 
do Coltec, trabalhe na criação de um fundo de solidariedade visando suprir essas 
necessidades estudantis. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 
reunião, às quinze horas e trinta cinco 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 um de setembro de dois mil e dezoito. 
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