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ATA DA SEXAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DO
COLÉGIO TÉCNICO,  REALIZADA NO DIA OITO DE MARÇO DE DOIS MIL E
DEZENOVE. Às 13h30 do dia 8 de março do ano de dois mil e dezenove, iniciou-se
a  sexagésima  reunião  ordinária  da  Câmara  Deliberativa  do  Colégio  Técnico  da
UFMG sob a presidência da Senhora Diretora Profa. Katia Pedroso Silveira, com a
presença do Senhor Vice-Diretor Prof. Humberto Nobuyoshi Honda e dos seguintes
representantes: NÚCLEO BÁSICO: Professores Alexandre Fagundes Faria, Francis
Arthuso  Paiva  e  José  Eduardo  Borges  Moreira;  NÚCLEO PROFISSIONAL:
Professores Alberto de Figueiredo Gontijo, Camila Dias Lopes e Gilberto da Vale
Rodrigues;  SERVIDORES  TÉCNICOS  ADMINISTRATIVOS:  Alfredo  Luiz  Pereira
Gomes;  DISCENTES: Paulo Henrique Silva Cardoso e Vitor Brener Gonçalves. A
Diretora profa. Katia deu início à reunião, saudando a todos e abrindo a discussão
dos  seguintes  pontos  de  pauta:  1)  APRECIAÇÃO  DA  ATA  DA 59ª  REUNIÃO
ORDINÁRIA:  Após  consulta  e  registro  das  alterações  sugeridas,  a  mesma  foi
aprovada, e a coleta das assinaturas será feita posteriormente. 2) RELATÓRIO DE
ATIVIDADES  2017  E  2018  DO  PROF.  LUCAS  VINÍCIUS,  APROVADO  “AD
REFERENDUM”: Os relatórios 2017 e 2018 do Prof. Lucas Vinícius, aprovados “Ad
Referendum” pela profa. Katia, foram referendados por unanimidade pelos membros
presentes.  3)  ATA  DE  SELEÇÃO  DE  PROFESSORES  SUBSTITUTOS  NTI
APROVADA  “AD  REFERENDUM”:  Foi  homologada  por  unanimidade  a  ata  de
seleção que registra a aprovação dos candidatos Hugo Neves de Oliveira e Gustavo
Maia  Ferreira  para  os  cargos de  professores  substitutos  do NTI  que  havia  sido
aprovada  “Ad  Referendum”  pela  profa.  Katia. 4)  CONSULTA:  RETIRADA  DOS
REFLETORES DO AUDITÓRIO E DOAÇÃO DOS MESMOS P/ O TU: A profa. Katia
apresentou proposta de retirada e doação dos refletores instalados atualmente no
auditório do Coltec, relatando que foi identificada durante a reforma do auditório a
incompatibilidade dos mesmos com o data Show. Após esclarecimentos e sugestões
para  votação,  foram  aprovadas  por  unanimidade  a  proposta  de  retirada  dos
refletores do auditório e a proposta de doação dos mesmos ao Estúdio Coltec ou ao
TU  ou  a  CAC  ou  a  TV  UFMG,  desde  que  na  sequencia  relatada.  5)
REGULARIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO  DA  CONSTITUIÇÃO  DO  GRÊMIO  DE
ACORDO  COM  O  ESTATUTO  DA  UFMG  (FRUTO  DA  CONVERSA  COM  A
LUDMILA;  FALTA CONCRETIZAR):  A prof.  Katia  apresentou a necessidade de
registro do Grêmio do Coltec por ser parte integrante no Estatuto da UFMG e expôs
que a Dra. Ludmila da PJ sugeriu envio de consulta ao CEP sobre a necessidade de
registro  uma  vez  que  nossos  alunos  são  menores,  Colocada  em  votação,  foi
aprovado  por  unanimidade  o  envio  da  consulta.  6)  STATUS  DA
REGULAMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS (TI  E SAÚDE):  O prof.  João Paulino não
estava  presente  na  reunião,  então  a  direção  ficou  de  consultá-lo  sobre  a
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regulamentação dos núcleos TI e Saúde. 7) SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA
SALA DE DANÇA DO SETOR DE EF PARA USO DO GRÊMIO: Os representantes
do Grêmio, Paulo Henrique Silva Cardoso e Vitor Brener Gonçalves, relataram a
dificuldade de reserva da sala de dança e solicitaram que ela fique somente para
uso do Grêmio. A profa. Katia expôs que a sala está na responsabilidade do Setor
de Educação Física e sugeriu que eles conversem com a profa. Eliene Lopes para
acertarem uma forma de comunicação  mais  eficaz  para  reserva.  Sete  membros
presentes votaram contra a sala ser de uso exclusivo do Grêmio, um membro votou
a favor e um se absteve.  8) STATUS DO FUNCIONAMENTO DA PORTARIA A
PARTIR DAS NOVAS REGRAS DE FUNCIONAMENTO: Para controle de entrada
no prédio do Coltec as catracas da portaria só destravam com leitura dos crachás e
das carteirinhas. Os alunos que ainda não tem carteirinha e os visitantes assinam o
livro de entrada. A prof. Katia solicitou a presença do TAE André Luis de Oliveira, da
SLOP,  para  que  o  mesmo  desse  parecer  quanto  a  essa  nova  regra  de
funcionamento. Ele informou que está funcionando bem e que está agendado para o
dia  13/03/19  pela  PRA  confecção  das  carteirinhas  para  os  alunos  dos  cursos
subsequentes.  9)  ADSON - NÃO PRECISA CONTRATAR SUBSTITUTO:  O prof.
Humberto Honda expôs que o prof. Adson Eduardo Rezende solicitou afastamento
por um semestre para qualificação e que não seria necessário substitui-lo pois o
mesmo antecipará suas aulas. A profa. Katia sugeriu que o prof. Adson encaminhe
solicitação documentada ao seu setor e posteriormente a Cadec para aprovação.
Todos os membros presentes concordaram com o encaminhamento sugerido.  10)
SOLICITAÇÃO DA PROFA. CAMILA DIAS LOPES DE INCLUSÃO DO CURSO DE
BIOTECNOLOGIA NO PROGRAMA DE ESTÁGIO: A profa. Camila Dias Lopes na
58ª reunião da Cadec, do dia 14/12/18, solicitou bolsa do Programa de Monitoria do
Coltec-PMC para os alunos do Curso Subsequente de Biotecnologia, nesta referida
reunião  os  membros  que  estavam  presentes  votaram  a  favor,  porém  essa
informação não constou em ata. Na presente reunião a profa. Katia relatou esse
acontecido e colocou em votação a aprovação desse registro na Ata e também a
possibilidade de serem aprovadas três bolsas. Todos os membros votaram a favor.
11)  PROPOSTA  PARA  REDUZIR  O  TEMPO  DE  REUNIÕES  “A  PAUTA
GORDA”:Ponto  suspenso  da  pauta.  12)  APRECIAÇÃO  DOS  PLANOS  DE
TRABALHO  2019  DOS  PROFS.  DANIEL  MENEZES  SOUZA,  HUMBERTO
HONDA,  KATIA  PEDROSO  SILVEIRA,  LEANDRO  MAIA,  MÁRCIO  FANTINI  E
MARIANA COSTA: Os Planos de Trabalho dos profs: Humberto Nobuyoshi Honda,
Leandro  Maia  Silva,  Márcio  Fantini  Miranda  e  Mariana  Costa  Duarte  foram
aprovados  por  unanimidade  pelos  membros  presentes.  Os  dos  profs.  Daniel
Menezes Souza e Katia Pedroso Silveira, por falta de parecer, passarão na próxima
reunião  da  Cadec. 13) TERMO DE ANUÊNCIA SOLICITANDO  AUTORIZAÇÃO
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PARA COLETA DE DADOS EM AULAS DE QUÍMICA: A profa. Katia apresentou o
Termo de Anuência  enviado pela  profa.  Ana Luiza de Quadros,  coordenadora  e
responsável pela pesquisa e pela discente de doutorado Maria Luiza Tupy Botelho
solicitando permissão para acompanhar as aulas de Química da profa. Andréa Horta
Machado,  no  período  de  março  a  julho,  para  coletar  dados  para  sua  pesquisa
acadêmica  intitulada  “Representações  Multimodais  em  aulas  de  Química  da
Educação Básica”. A investigação envolverá o planejamento de uma sequência de
atividades,  gravação  em áudio  e  vídeo  de um conjunto  de aulas.  O objetivo  da
pesquisa  é  investigar  as  contribuições  multimodais,  em  aulas  de  química  da
Educação Básica, para o entendimento de conceitos científicos. Todos os membros
presentes votaram a favor da permissão.  14) RETROSPECTO DA CALOURADA
2019: Os integrantes da Cadec relataram que na Calourada 2019 foram registradas
ocorrências de alunos que se machucaram nas brincadeiras previstas para o evento
e que, em alguns casos, houve um acordo de ausência coletiva às aulas. A profa.
Camila  Dias  Lopes sugeriu  que o  Grêmio os  penalize  esse tipo de acordo com
redução na pontuação. O prof. Alexandre Fagundes Faria sugeriu que a calourada
passe a ocorrer em dois turnos no mesmo dia (manhã e tarde) em vez de dois
turnos em dias diferentes (duas tardes) visto que isso minimizaria a interferência do
evento nas demais aulas da semana.  A profa. Katia Pedroso Silveira solicitou aos
representantes do Grêmio, Paulo Henrique Silva Cardoso e Vitor Brener Gonçalves,
que repensem essas questões na construção do Projeto para 2020. 15) PARECER
PROJETO DE PESQUISA DE MESTRADO, ORIENTADO PELO PROF. ANTÔNIO
JOSÉ LOPES: O prof. Antônio José Lopes Alves solicitou anuência para orientar a
aluna de mestrado profissional Deluma Kele Machado, da Faculdade de Educação
da UFMG, no projeto de pesquisa “Um estudo e um ensaio sobre o ensino híbrido no
Programa bom aluno de Belo Horizonte”,  que procura  investigar  a  relação entre
educação  e  os  avanços  tecnológicos,  históricos  e  sociais,  problematizando  os
possíveis  usos  pedagógicos  que  as  tecnologias  podem  ter.  Todos  os  membros
presentes  votaram  a  favor.  16)  PARECER  SOBRE  A  NÃO  APROVAÇÃO  DO
PROJETO  DE  OFICIALIZAÇÃO  DO  CHEERLEADER  ENCAMINHADO  PELO
GRÊMIO:  O  Projeto  do  Cheerleader  foi  apresentado  pelos  representantes  do
Grêmio na Cadec de 14/12/18 e por falta de parecer dos professores da Educação
Física  ele  não  entrou  em votação  e  ficou  na  pendência  que  quando  o  parecer
estivesse pronto ele voltaria para deliberação na Cadec. O Projeto foi apresentado
novamente com parecer não favorável das professoras Eliene Lopes Faria e Maria
Aparecida de Souza Gerken. Todos os membros presentes reprovaram o Projeto. A
profa. Camila Dias Lopes sugeriu aos representantes do Grêmio, Paulo Henrique
Silva  Cardoso  e  Vitor  Brener  Gonçalves,  que  procurem docentes  da  Escola  de
Educação  Física  da  UFMG  para  estudo  da  possibilidade  destes  implantarem  e
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coordenarem o Projeto no Coltec.  17)  PROJETO SOBRE O DIA D:  Por falta de
parecer  o  Projeto  “Dia  D”  foi  suspenso  da  pauta.  18)  AFASTAMENTO  PROF.
LEANDRO MAIA COM BAIXO ENCARGO DIDÁTICO: O prof. Leandro Maia Silva
encaminhou Solicitação de afastamento informando que não terá reposição e que
seu baixo encargo didático não acarretará prejuízo nos cursos coordenados pelo
Núcleo. Como na Cadec do dia 14/12/2018 foi deliberado e aprovado o afastamento
do mesmo sem encargos didáticos, a profa. Katia Pedroso se comprometeu a ligar
na CPPD para verificar como legalizar o afastamento.  19) OUTROS ASSUNTOS:
19.1) PROJETO DO GRÊMIO SOBRE FESTIVAL DE SORVETE: o Projeto “Festival
de Sorvete” foi aprovado por unanimidade pelos membros presentes na condição
que o TA André Luis de Oliveira, da SLOP, comunique a Cantina e também que o
volume sonoro seja moderado e com restrições musicais. 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 março de dois mil e dezenove.
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