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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 
CONSELHO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 
 

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEPT | ANO 2018 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às nove horas e vinte 1 

e dois minutos, após constatar haver quórum, a Presidente, Carla Simone Chamon, deu 2 

início à décima reunião ordinária do Conselho de Educação Profissional e Tecnológica 3 

(CEPT) do ano de 2018, na Sala dos Conselhos Superiores, no terceiro andar do Prédio 4 

Administrativo do Câmpus I do CEFET-MG. Compareceram à reunião, o Diretor Adjunto 5 

da Educação Profissional e Tecnológica, Ezequiel de Souza Costa Júnior, e os 6 

Conselheiros Almir Gonçalves Vieira, Aniel da Costa Lima, Anselmo Paulo Pires, Erick 7 

Brizon D’Angelo Chaib, Fabrício Almeida de Castro, Fernanda Nascimento Paschoal 8 

Badaró, Igor Mota Morici, Jeannette de Magalhães Moreira Lopes, José Elias de 9 

Oliveira, José Geraldo Ribeiro Júnior, Maria Beatriz Guimarães Barbosa, Pedro 10 

Henrique Dias de Sousa e Roberta Abalen Dias. Item 1 – Aprovação da pauta: O 11 

conselheiro Igor Mota Morici solicitou que o item “Participação de não-conselheiros nas 12 

reuniões do CEPT” fosse antecipado na ordem de discussão apresentada na pauta, em 13 

razão desse item ter sido incluído, pela primeira vez, à pauta da 7ª Reunião Ordinária 14 

deste Conselho, realizada em 16 de agosto de 2018 e, até a presente data, não ter 15 

havido a discussão efetiva e qualquer deliberação a respeito do tema. Também solicitou 16 

a inclusão do item “Novas diretrizes para o Ensino Médio” à pauta desta reunião. Antes 17 

de submeter as solicitações do conselheiro Igor Mota Morici à votação, a Presidente 18 

solicitou a exclusão do item 4 da pauta inicialmente proposta (Pareceres da Câmara de 19 

Legislação e Normas sobre solicitação de regularização de inscrição em programa de 20 

estágio), esclarecendo que o conselheiro Pedro Henrique Dias de Sousa, responsável 21 

pela Coordenação de Programas de Estágio (CPE), analisou a questão e constatou não 22 

haver pendência, cabendo apenas à CPE instruir devidamente o Setor de Estágio do 23 

Câmpus Nepomuceno. Com relação à inversão do ponto de pauta solicitada pelo 24 

conselheiro Igor Mota Morici, a Presidente se pronunciou contrária, justificando que, 25 

embora também seja um tema relevante, os demais pontos apresentados na pauta 26 

requerem deliberações mais urgentes, tendo em vista a proximidade do início do ano 27 
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letivo 2019. O conselheiro Igor Mota Morici manteve sua solicitação para inclusão do 28 

item referente às novas diretrizes do Ensino Médio, antes do item que tratará da 29 

apresentação dos Pareceres da Câmara de Ensino. Ele justificou sua proposta em razão 30 

de entender ser necessário dar início ao debate sobre o tema para inclusive subsidiar o 31 

posicionamento deste Conselho sobre os possíveis impactos da questão na análise  das 32 

propostas recebidas de reestruturação dos Projetos Pedagógicos dos cursos da 33 

EPTNM. A Presidente esclareceu que as novas diretrizes não terão impacto sobre esses 34 

Projetos Pedagógicos e que, neste momento, ainda não é possível aprofundar a 35 

discussão desse tema. O Diretor Adjunto da Educação Profissional e Tecnológica, 36 

Ezequiel de Souza Costa Junior, se manifestou como a Presidente, contrário à inversão 37 

da ordem dos itens da pauta, sob a justificativa de que os Projetos Pedagógicos que 38 

venham a ser aprovados por este Conselho para reestruturação dos cursos técnicos, 39 

nas formas Concomitância Externa e Subsequente, somente poderão ser 40 

implementados no ano letivo de 2019, caso também sejam aprovados pelo Conselho de 41 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), ainda este ano. A Presidente submeteu à votação 42 

a inclusão de “Novas diretrizes para o Ensino Médio” como item 4 da Pauta. Registrados 43 

09 (nove) votos favoráveis, 01 (um) voto contrário e 01 (uma) abstenção, a pauta foi 44 

aprovada, ficando assim definida: Item 1 – Aprovação da pauta; Item 2 – Aprovação da 45 

ata da 9ª Reunião Ordinária deste Conselho; Item 3 – Pareceres da Câmara de Ensino: 46 

alteração de programa de disciplina e reestruturação de PPCs; Item 4 – Novas diretrizes 47 

para o Ensino Médio; Item 5 – Propostas de Calendários Escolares 2019 para os cursos 48 

da EPTNM; Item 6 – Participação de Não-conselheiros nas reuniões do CEPT; Item 7 – 49 

Cronograma de discussão das Normas Acadêmicas e Item 8 – Informes da Presidente 50 

e dos Conselheiros. Item 2 – Aprovação da ata da 9ª Reunião Ordinária deste 51 

Conselho: O conselheiro Anselmo Paulo Pires observou que as datas referentes ao 52 

calendário escolar para o ano 2019 foram, equivocadamente, mencionadas como 2018 53 

na ata e o conselheiro Igor Mota Morici solicitou a alteração da redação da ata no que 54 

diz respeito à justificativa que o mesmo apresentou ao propor a inclusão do item 55 

“Participação de não-conselheiros das reuniões do CEPT”, ficando assim o texto final: 56 

“...o conselheiro Igor Mota Morici também solicitou a inclusão do item Participação de 57 

não-conselheiros das reuniões do CEPT à pauta, em razão dos sucessivos adiamentos 58 

de sua discussão, desde sua primeira inserção, na sétima reunião ordinária, ocorrida 59 

em 16 de agosto de 2018”. Realizadas as correções acima mencionadas, a ata da 9ª 60 

reunião ordinária, realizada no dia 25 de outubro de 2018, foi submetida à votação e 61 

aprovada por unanimidade. Item 3 – Pareceres da Câmara de Ensino: alteração de 62 

programa de disciplina e reestruturação de PPCs: A conselheira Maria Beatriz 63 

Guimarães Barbosa apresentou o parecer favorável ao deferimento da solicitação do 64 
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Departamento de Linguagem de Tecnologia (Memorando Eletrônico nº 94/2018 – 65 

DELTEC/DCI/DG) para alteração da matriz curricular, no que diz respeito ao número de 66 

aulas da disciplina Língua Portuguesa na primeira série dos cursos da Educação 67 

Profissional Técnica de Nível Médio, forma Integrada, em Belo Horizonte. Aberto espaço 68 

para discussão, o conselheiro Aniel da Costa Lima expressou a necessidade de 69 

envolvimento de todos os professores da área – de todos os Câmpus – em deliberações 70 

que tratem de mudanças referentes às disciplinas da Formação Geral, comuns a todos 71 

os cursos técnicos na forma integrada. Em seguida, o conselheiro Igor Mota Morici 72 

destacou a importância de uma melhor fundamentação para alteração dessa natureza 73 

na matriz curricular, que, em seu entendimento, deveria ser única para todos os 74 

Câmpus, no que diz respeito à Base Nacional Comum, acrescentando sua preocupação 75 

com a perda da qualidade na aprendizagem dos alunos, caso não se mantenha a divisão 76 

de turmas em redação nos primeiros anos. Após ampla discussão e constatada a 77 

necessidade de que o departamento requerente preste alguns esclarecimentos para 78 

melhor fundamentar a decisão do Pleno, a Presidente propôs o adiamento da votação 79 

do parecer para a próxima reunião ordinária do CEPT, a ser realizada no dia 06 de 80 

dezembro de 2018. Às dez horas e trinta e cinco minutos, foram registradas as chegadas 81 

dos conselheiros Almir Gonçalves Vieira e Pedro Henrique Dias de Sousa à reunião. O 82 

conselheiro Igor Mota Morici se manifestou contrário ao adiamento da votação, visto que 83 

o parecer foi apresentado pela Câmara de Ensino e a questão, discutida nesta reunião. 84 

Apoiado pelos conselheiros Aniel da Costa Lima e Pedro Henrique Dias de Sousa, o 85 

referido conselheiro propôs que a votação do parecer relatado ocorresse nesta reunião. 86 

A Presidente submeteu a proposta de adiamento à votação e essa foi indeferida, ao 87 

obter 09 (nove) votos contrários e 03 (três) votos favoráveis. Em seguida, a Presidente 88 

submeteu o parecer da Câmara de Ensino à votação e esse obteve 03 (três) votos 89 

favoráveis e 09 (nove) votos contrários. Assim, o parecer favorável à solicitação do 90 

DELTEC para alteração da matriz curricular foi indeferido. Às dez horas e cinquenta e 91 

sete minutos, registrou-se a saída do conselheiro Pedro Henrique Dias de Sousa. Dando 92 

continuidade à apresentação dos pareceres, a conselheira Fernanda Nascimento 93 

Paschoal Badaró relatou o correspondente ao Projeto Pedagógico (PPC) para 94 

reestruturação do Curso Técnico em Mecatrônica, formas Concomitância Externa e 95 

Subsequente, do Câmpus Nepomuceno (Processo Eletrônico 23062.018559/2018-02). 96 

O voto da comissão, pela aprovação do PPC, foi submetido à votação e aprovado por 97 

unanimidade. A conselheira Fernanda Nascimento Paschoal Badaró informou ainda não 98 

haver parecer elaborado pela Câmara de Ensino referente ao Projeto Pedagógico para 99 

reestruturação do curso técnico em Mecatrônica do Câmpus Varginha, visto que o 100 

Coordenador de Curso ainda não solucionou as pendências indicadas pela comissão 101 
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da Câmara de Ensino. Em seguida, a conselheira Fernanda Nascimento Paschoal 102 

Badaró apresentou o parecer oral pela aprovação da reestruturação do Projeto 103 

Pedagógico do curso técnico em Eletrônica, formas Concomitância Externa e 104 

Subsequente, de Belo Horizonte (Processo Eletrônico 23062.029372/2018-26). 105 

Submetido à votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Em seguida, a 106 

conselheira Maria Beatriz Guimarães Barbosa apresentou o parecer favorável à 107 

aprovação do Projeto Pedagógico para reestruturação do curso técnico em 108 

Eletrotécnica, formas Concomitância Externa e Subsequente, do Câmpus Nepomuceno 109 

(Processo Eletrônico 23062.018231/2018-88). Submetido à votação, o parecer foi 110 

aprovado por 10 (dez) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. Item 4 – Novas 111 

diretrizes para o Ensino Médio: A Presidente informou que a Diretoria de Educação 112 

Profissional e Tecnológica (DEPT) orientará as Diretorias de Câmpus a reservar um 113 

período da Jornada Pedagógica, que será realizada no dia 1º de fevereiro de 2018, para 114 

discussão da Resolução exarada pelo Conselho Diretor, que garante a liberdade de 115 

cátedra para os docentes do CEFET-MG, devendo aproveitar a oportunidade para dar 116 

início à discussão das novas diretrizes para o ensino médio. Informou ainda que, nos 117 

dias 12, 13 e 14 de dezembro de 2018, será realizada a primeira edição do Curso de 118 

Formação de Gestores Acadêmicas para os servidores eleitos para os cargos de 119 

Diretores de Câmpus, Chefes de Departamento e Coordenadores de Cursos, com 120 

mandatos para o biênio 2019-2021. Por essa razão, a 11ª Reunião Ordinária do CEPT 121 

será antecipada para o dia 06 de dezembro de 2018. Não havendo tempo hábil para 122 

apreciação das propostas de Calendários Escolares do ano 2019 para os cursos da 123 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a Presidente orientou que o Presidente 124 

da Câmara de Calendários solicite às Diretorias de Câmpus que realizem as correções 125 

das pendências identificadas antes da próxima reunião, a fim de que seja possível 126 

aprovar os Calendários, ainda este ano. Por fim, a Presidente comunicou que o Sistema 127 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) será implantado, no início do 128 

ano 2019, para os cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, como 129 

ocorreu este ano para os cursos dos demais níveis de ensino no CEFET-MG. Às doze 130 

horas e vinte e seis minutos, a Presidente agradeceu a presença dos Conselheiros e 131 

encerrou a reunião. Eu, Daniela Henriques Ferreira de Castro Souza, Assistente em 132 

Administração, lavrei a presente ata que, após sua leitura e aprovação, foi assinada por 133 

todos os Conselheiros presentes. Belo Horizonte, 22 de novembro de 2018.  134 
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