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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
DELIBERATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO, REALIZADA NO DIA DEZENOVE DE 
OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZOITO. Às 13h45 do dia dezenove de outubro do ano 
de dois mil e dezoito, iniciou-se a quinquagésima sexta reunião ordinária da Câmara 
Deliberativa do Colégio Técnico da UFMG sob a presidência da Senhora Diretora 
Profa. Katia Pedroso Silveira, a presença do Senhor Vice-Diretor Prof. Humberto 
Nobuyoshi Honda e dos seguintes representantes: NÚCLEO BÁSICO: Professores 
Alexandre Fagundes Faria, José Eduardo Borges Moreira e Francis Arthuso Paiva; 
NÚCLEO PROFISSIONAL: Professores Anísio Rogério Braga, Camila Dias Lopes e 
Gilberto do Vale Rodrigues; COORDENADOR DO NAPq/Cenex: Professor Eliano de 
Souza Martins Freitas; SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS: Alfredo Luiz 
Pereira Gomes; DISCENTES: Márcio Daniel Correia Bispo e Letícia Nogueira Soares. 
A profa. Katia deu início à reunião, saudando a todos e abrindo a discussão dos 
seguintes pontos de pauta: 1) APRECIAÇÃO DAS ATAS DA 55ª REUNIÃO 
ORDINÁRIA E DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA: Após consulta, foram 
aprovadas por todos as atas da 55ª Reunião Ordinária e da 35ª Reunião 
Extraordinária, realizadas, respectivamente, nos dias 21 e 28 de setembro de  2018. 
2) APRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE AVALIAÇÃO DA 
IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO ORGANOGRAMA ADMINISTRATIVO PELOS 
ASSESSORES DOS NÚCLEOS E ENCAMINHAMENTOS: Exclusivamente para a 
discussão deste ponto de pauta, a profa. Katia convidou os servidores André Luis de 
Oliveira, assessor do Núcleo de Infraestrutura e Planejamento e Carolina Cândida da 
Cunha, assessora do Núcleo de Apoio ao Ensino, para participarem da reunião. A 
profa. Katia iniciou a discussão traçando um breve histórico da construção do novo 
organograma e das etapas de avaliação de sua implantação e funcionalidade. Disse 
também que os assessores já se reuniram com os TAE’s para apresentação e 
discussão dos resultados dos trabalhos desenvolvidos pelos Núcleos e que dentro 
dos próximos dias, a direção irá se reunir com todos os setores para continuar os 
entendimentos a respeito. Na próxima CADEC, os diretores se propõem a trazer os 
resultados de todas as reuniões, para discussão final de avaliação e implantação. 
Neste momento, passou a palavra aos assessores André e Carolina para que 
procedessem a apresentação da primeira etapa de avaliaçao de implementação do 
novo organograma administrativo. A assessora Carolina iniciou a fala retomando 
brevemente o histórico, a proposta do trabalho e a metodologia adotada para a 
construção deste organograma. A seguir, apresentou o organograma propriamente 
dito e a distribuição dos setores em núcleos, descrevendo rapidamente as atribuições 
de cada setor administrativo do Coltec. Por fim, apontou algumas das muitas 
atividades realizadas até então e a avaliação do trabalho junto aos TAE’s, inclusive as 
considerações que cada setor levantou. Dando por encerrada a apresentação, 
passou-se à discussão, que pautou-se basicamente pela valorização da voz dos 
TAE’s e da necessidade de toda a comunidade Coltecana acessar e participar cada 
vez mais das informações e ações do Colégio. Considerando o pouco tempo para a 
leitura do documento apresentado pelos assessores, a profa. Katia sugeriu que na 
próxima reunião da CADEC se abra espaço para a retomada desta discussão. Após 
consulta, este encaminhamento foi acatado por todos. A profa. Katia concluiu o ponto 
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ressaltando que a instituição deste organograma alterou positivamente o trabalho dos 
diretores. Destacou também o proposital formato circular do organograma, que mostra 
como os setores  se intercalam e se ajudam em vários momentos. Por fim, aproveitou 
a ocasião para manifestar agradecimento aos assessores dos quatro Núcleos pelo 
bom trabalho que vêm desempenhando, trazendo a voz dos TAE’s, articulando os 
setores e otimizando as decisões. 3) ENCAMINHAMENTOS REFERENTES À 
AVALIAÇÃO DISCENTE: A profa. Katia repassou que tem recebido muitos 
questionamentos sobre o andamento da Comissão de Avaliação Discente e que está 
sem retorno das atividades desenvolvidas. A discussão iniciou-se com o levantamento 
dos trabalhos da supracitada comissão e a premente necessidade de se chegar a um 
instrumento de avaliação. O prof. Anísio sugeriu que ainda neste ano de 2018 se 
proceda a avaliação discente utilizando-se o formulário aplicado nos cursos de 
graduação, por já ser um procedimento validado pela UFMG. Embasado neste 
formulário das graduações, o Coltec procederia aos possíveis ajustes, devido às 
peculiaridades da carreira da EBTT frente a carreira do Ensino Superior. Também foi 
apontada  pela Câmara a importância da posterior divulgação dos resultados obtidos. 
Como encaminhamento, a profa. Katia propôs que a Direção se reúna com a 
Comissão de Avaliação Discente e na próxima reunião da Cadec se proceda a 
construção de uma proposta de ação. O Vice-Diretor Honda se comprometeu a 
assumir a frente deste trabalho. Levado à votação, este encaminhamento foi aprovado 
por todos. 4) PEDIDOS DE FÉRIAS DENTRO DO PERÍODO LETIVO - PROF. 
DANIEL MENEZES SOUZA E PROFA. KATIA PEDROSO SILVEIRA: O pedido do 
prof. Daniel será discutido posteriormente, pois não apresentou nenhuma justificativa. 
Contactado, se prontificou a apresentá-la até a próxima reunião. A profa. Katia 
justificou seu pedido de férias em outubro de 2019 em decorrência dos trabalhos da 
direção do Colégio. Afirmou que, enquanto Diretora, existem trabalhos administrativos 
que a demandam no período do recesso escolar, o que inevitavelmente, a leva a esta 
solicitação. Levado à votação, seu pedido foi autorizado por todos desta Câmara. 5) 
SITE DE APOIO DIGITAL AO COLTEC: O prof. Honda expôs o ponto, argumentando 
as vantagens dos serviços do programa Google Apps Education, com destaque à 
ferramenta Google Classroom, e como seu uso favorecerá a comunicação e a 
transparência no Coltec. Os professores Anísio e Gilberto endossaram esta fala, 
informando que este programa já vem sendo utilizado com êxito em outras 
universidades do país e no exterior. Destaca-se que a adesão ao programa Google 
Apps Education será voluntária. Como encaminhamento, propôs-se que seja marcada 
uma reunião com o CECOM/UFMG, afirmando que o COLTEC tem grande interesse 
no uso deste programa, considerando-o adequado e vantajoso às práticas 
educacionais. Nesta reunião também será solicitada opinião sobre o documento de 
credenciamento necessário para uso do aplicativo, mais especificamente quanto ao 
nome do domínio a ser utilizado. Levado à votação, todos os presentes se 
manifestaram favoráveis a este encaminhamento. 6) APRECIAÇÃO DE PROJETO 
DO GRÊMIO ESTUDANTIL - FESTA TROPICAL: O aluno Márcio apresentou o 
Projeto do Grêmio Estudantil chamado Festa Tropical 2018, salientando que a escolha 
do tema foi feita pelos alunos e que terá um formato parecido ao da Festa Junina 
deste ano. A profa. Katia leu o parecer favorável redigido pelo prof. Antônio José 
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Lopes Alves. Após breve discussão para esclarecer pontos como a segurança, 
proibição de bebidas alcoólicas, tempo hábil para organização do evento, formas de 
acesso e controle dos participantes, o Projeto foi levado à votação e aprovado por 
unanimidade. 7) APRECIAÇÃO DO PARECER DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DA 
PROFA. LILIAN BORGES BRASILEIRO: Para a discussão deste ponto, a profa. 
Katia leu o parecer sobre o pedido da profa. Lilian de progressão funcional do nível 03 
para o nível 04 da Classe de Professor Associado, redigido pelo prof. Gilberto.  Após 
breves considerações, onde foi salientado que a profa. Lilian obteve pontuação de 206 
pontos, sendo o mínimo exigido de 160 pontos, o pedido foi levado à votação, sendo 
aprovado por todos os presentes. 8. OUTROS ASSUNTOS: 8.1) Exposição de 
coletâneas de poesias no dia 24/10, na sala de estudos - Prof. Francis: O prof. 
Francis apresentou alguns trabalhos dos alunos como exemplo do que será exposto. 
Repassou seu planejamento para a exposição, prevista para ocorrer na Sala de 
Estudos durante todo o dia 24/10/18, com os alunos disponíveis para apresentarem 
seus trabalhos das 11h às 11h30. Foi sugerido que as apresentações sejam 
escalonadas e divididas em outros espaços, para melhor logísitica e visibiliadade dos 
trabalhos. Levado à votação, a exposição foi autorizada por todos os presentes.  8.2) 
Antecipação da festa natalina do Coltec para o dia 14/12/18 – Prof. Giovane 
Azevedo: A profa. Katia apresentou o pedido, em nome do prof. Giovane. 
Tradicionalmente, o referido professor e a servidora Eliza Julieta Rocha são os 
responsáveis por organizarem a festa natalina do Colégio. Entretanto, caso não haja 
alteração na data programada – dia 21/12/18, nenhum deles poderá participar da 
organização, o que levou ao pedido de antecipação da festa para o dia 14/12/18. 
Iniciada a discussão, constatou-se que a data sugerida coincide com o último dia de 
recuperação discente e a última reunião desta Câmara neste ano. Como 
encaminhamento, a profa. Katia se comprometeu a conversar com o NUPED sobre a 
possibilidade de aplicação das provas de recuperação neste dia apenas no período 
da manhã e, também, a remanejar excepcionalmente a reunião da CADEC para o 
período matutino. Levado à votação, todos aprovaram o encaminhamento proposto. 
8.3) Visita Técnica à Lagoa da Pampulha dos alunos do curso Técnico em 
Química – disciplina Análises Químicas – Profa. Meiriane Lima – Ad 
Referendum: A profa. Katia leu o documento redigido pela profa. Meiriane Lima, 
comunicando visita técnica dos estudantes do Curso Técnico em Química à Lagoa da 
Pampulha nos dias 08 e 10 de outubro de 2018. Esta atividade faz parte do conteúdo 
previsto na disciplina de Análises Químicas para coleta de amostras e avaliação da 
qualidade de água na Represa. A visita foi aprovada por todos, ad referendum.  8.4) 
Liberação de alunos para participarem dos eventos UFMG Jovem e FEBRAT – 
Profa. Camila Lopes: A profa. Camila apresentou pedido de liberação das aulas nos 
dias 23, 24 e 26 de outubro de 2018 para cinco alunos do COLTEC. Estes alunos 
foram selecionados para apresentarem o trabalho do Clube de Biologia Sintética nos 
eventos UFMG Jovem e FEBRAT, que ocorrerão nas datas mencionadas, no Campus 
Pampulha. Levado à votação, todos se manifestaram a favor. A profa. Katia pediu à 
pofa. Camila que formule e-mail a fim de divulgar a todos do Colégio sobre a 
participação desses alunos nos dois eventos. Neste momento, fez o mesmo pedido 
ao prof. Francis, para divulgação da Coletânea de Poesias. 8.5) Alteração da data 
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da visita técnica à fábrica da Coca-Cola – Profa. Lilian: A profa. Katia leu e-mail 
enviado pela profa. Lilian solicitando alteração da data da visita técnica à Fábrica da 
Coca-Cola em Itabirito/MG para 26/11/2018. Esta visita foi aprovada na 55ª reunião 
ordinária da CADEC. Levado à votação, a alteração na data foi aprovada por todos. 
8.6) Encaminhamentos para situações de queda de energia no Coltec: A profa. 
Katia iniciou a discussão compartilhando a dificuldade em decidir sobre a liberação 
das aulas e suspensão do expediente dos servidores em situações de queda de 
energia elétrica no Coltec. Esta dificuldade se deve à impossibilidade de previsão do 
tempo para o restabelecimento do fornecimento de energia, sendo agravada 
principalmente por dois fatores: o Programa de 30 Horas, que prevê o funcionamento 
de setores do Colégio nos três turnos e o grande número de alunos que dependem 
de transporte escolar para voltarem para casa. Estes alunos  permanecem no Colégio 
ou ficam no Campus sem nenhuma supervisão, até o horário convencionado com as 
vans. Destacou também outro problema oriundo da suspensão das aulas nos três 
turnos, que é o caso de alunos dos cursos subsequentes, às vezes de outras cidades, 
que vêm para as aulas e encontram o Colégio fechado, mesmo com o fornecimento 
de energia restabelecido. Após a discussão, chegou-se ao consenso da necessidade 
de criar-se um procedimento padrão, apesar das especificidades de cada situação, 
até mesmo porque está se iniciando o período das chuvas, com tendência a quedas 
mais frequentes no fornecimento de energia. Como encaminhamento, a profa. Katia 
propôs que a Direção formalize uma sugestão de procedimentos a serem adotados, 
que será compartilhada com os membros desta Câmara para apreciação e posterior 
divulgação à comunidade Coltecana. Levado à votação, o encaminhamento  foi 
aprovado por unanimidade. 8.7) Processo Eleitoral no Grêmio Estudantil: O 
representante discente Márcio comunicou que o Grêmio Estudantil está em processo 
eleitoral para escolha de nova direção. Ressaltou que é convencionado a proibição de 
propaganda das chapas  dentro das salas de aula. A profa. Katia pediu que o Grêmio 
repasse esta informação por e-mail para divulgação aos professores, a fim de 
ajudarem neste controle. 8.8) Normas acadêmicas do Coltec: O prof. Honda 
apresentou o fato das normas acadêmicas do Coltec estarem diferentes das normas 
acadêmicas adotadas pela UFMG. Propõe que seja criada uma comissão para, já na 
próxima reunião da CADEC, apresentar uma proposta de adequação à normas da 
Universidade. A proposta foi levada à votação, sendo aprovada por todos. O prof. 
Honda se comprometeu a conduzir a criação desta comissão. 8.9) Divulgação dos 
processos seletivos do Coltec: O prof. José Eduardo repassou o bom resultado da 
divulgação do edital de seleção para os cursos integrados, com acréscimo de mais de 
15% do número de inscritos frente aos anos anteriores. Na divulgação da seleção para 
os cursos subsequentes, em andamento, a expectativa é que também tenha-se um 
considerável aumento de inscrições. Comentou que muitas unidades da UFMG 
contam com um profissional da área de Jornalismo em seu quadro de pessoal, 
sugerindo que o Coltec busque uma vaga deste profissional visando incrementar a 
divulgação de todas as ações do Colégio. A profa. Katia agradeceu a devolutiva sobre 
as inscrições e a sugestão recebida, elogiando o trabalho realizado pelo prof. José 
Eduardo e pela estagiária do curso de Jornalismo que o está auxiliando. 8.10) Mostra 
#VisualizaUFMG 2018: O prof. Anísio comunicou que o video de autoria da discente 
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Beatriz Correia Campos, intitulado Projeto PEGADA, fruto do projeto do Coltec de 
mesmo nome, foi classificado em segundo lugar na Mostra #VisualizaUFMG 2018. 
Este evento é uma mostra de vídeos dos projetos de ensino, pesquisa e extensão 
desenvolvidos por estudantes de graduação da UFMG, que ocorreu na Semana do 
Conhecimento deste ano. A notícia foi saudada por todos os presentes, sendo 
sugerido que se proceda a divulgação à comunidade Coltecana. Nada mais havendo 
a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 16h24, 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, dezenove de outubro de dois mil e dezoito. 
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