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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEPT | ANO 2018 

 

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às nove horas e  dezesseis 1 

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

à décima primeira reunião ordinária do Conselho de Educação Profissional e 3 

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

andar do Prédio Administrativo do Campus I do CEFET-MG. Compareceram à reunião, 5 

o Diretor Adjunto da Educação Profissional e Tecnológica, Ezequiel de Souza Costa 6 

Júnior, e os Conselheiros Almir Gonçalves Vieira, Aniel da Costa Lima, Fernanda 7 

Nascimento Paschoal Badaró, Igor Mota Morici, Jeannette de Magalhães Moreira 8 

Lopes, José Elias de Oliveira, José Geraldo Ribeiro Júnior, Mabel Rocha Couto, Maria 9 

Beatriz Guimarães Barbosa, Maurílio Alves Martins da Costa, Pedro Henrique Dias de 10 

Sousa, Roberta Abalen Dias e Sérgio Roberto Gomide Filho. Item 1 – Aprovação da 11 

pauta: Antes de submeter a pauta à aprovação deste Conselho, a Presidente 12 

comunicou que a Chefe do Departamento de Linguagem e Tecnologia (DELTEC), Lílian 13 

Aparecida Arão, solicitou a reconsideração da decisão deste Conselho a respeito do 14 

pedido de alteração da carga horária da disciplina Língua Portuguesa na primeira série 15 

dos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, forma Integrada, do 16 

Campus Belo Horizonte. Também comunicou que o aluno João Luiz Silveira Fernandes, 17 

eleito pelo Conselho Geral dos Grêmios do CEFET-MG como representante discente 18 

para o CEPT, solicitou permissão para sua participação, com direito à voz, desta 19 

reunião. O Conselheiro Igor Mota Morici solicitou que o pedido de reconsideração 20 

apresentado pelo DELTEC fosse incluído como Item 6 da pauta. Isso posto, a 21 

Presidente apresentou duas propostas: a primeira, como sugerida pelo Conselheiro Igor 22 

Mota Morici, de inclusão deste item na sexta posição da pauta, e a segunda, de inclusão 23 

como terceiro item da pauta. A primeira proposta obteve 02 (dois) votos e a segunda, 24 

foi aprovada ao obter 07 (sete) votos favoráveis. Em seguida, a Presidente submeteu o 25 

pedido do aluno João Luiz Silveira Fernandes, matriculado na terceira série do Curso 26 
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Técnico em Edificações do Campus Curvelo, para participar, com direito à voz, desta 27 

reunião. Sua participação foi aprovada por unanimidade. Então, a pauta ficou assim 28 

definida: Item 1 – Aprovação da pauta; Item 2 – Aprovação da ata da 10ª Reunião 29 

Ordinária deste Conselho; Item 3 – Pedido de reconsideração da votação do parecer, 30 

indeferindo a solicitação do DELTEC, referente à mudança da carga horária da disciplina 31 

Língua Portuguesa para a primeira série dos cursos da Educação Profissional Técnica 32 

de Nível Médio, forma Integrada, do Campus Belo Horizonte; Item 4 – Calendários 33 

Escolares 2019 para os cursos da EPTNM; Item 5 – Pareceres da Câmara de Ensino: 34 

Projetos Pedagógicos para reestruturação dos cursos nas formas concomitância 35 

externa e subsequente; Item 6 – Participação de não-conselheiros nas reuniões do 36 

CEPT e Item 7 – Informes da Presidente e dos Conselheiros. Às nove horas e trinta e 37 

cinco minutos, registrou-se a chegada da conselheira Jeannette de Magalhães Moreira 38 

Lopes. Item 2 – Aprovação da Ata da 10ª Reunião Ordinária do CEPT: O Conselheiro 39 

Aniel da Costa Lima solicitou que a redação do texto que trata da discussão do item 3 40 

da pauta da 10ª Reunião Ordinária (Pareceres da Câmara de Ensino: alteração de 41 

programa de disciplina e reestruturação de PPCs) constasse os motivos apresentados 42 

pelos Conselheiros que votaram contrários à proposta da Presidente para o adiamento 43 

da discussão daquele item.  Diante disso, a Presidente propôs o adiamento da 44 

apreciação da referida ata para a próxima reunião ordinária deste Conselho. 45 

Consensualmente, o Pleno aceitou essa proposta. Em seguida, a Presidente submeteu 46 

o pedido da Chefe do DELTEC, Profª Lílian Aparecida Arão para participar desta 47 

reunião, com direito à voz, para prestar esclarecimentos sobre a solicitação de alteração 48 

da carga horária da disciplina Língua Portuguesa na matriz curricular da primeira série 49 

dos cursos técnicos, forma integrada, do Campus Belo Horizonte. A participação da 50 

Profª Lílian Aparecida Arão foi aprovada por unanimidade. Item 3 – Pedido de 51 

reconsideração da votação do parecer, indeferindo a solicitação do DELTEC, 52 

referente à mudança da carga horária da disciplina Língua Portuguesa para a 53 

primeira série dos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, forma 54 

Integrada, do Campus Belo Horizonte: Profª Lílian Aparecida Arão agradeceu a 55 

oportunidade e deu início à defesa da proposta explicando que o objetivo é organizar a 56 

disciplina na primeira série com 4 h/aula de  forma que o aluno ingressante trabalhe as 57 

quatro habilidades (língua, literatura, produção e leitura) sob a responsabilidade de um 58 

único professor, possibilitando a criação de maior vínculo e fazendo com que este 59 

professor se torne referência para o aluno. O Conselheiro Sérgio Roberto Gomide Filho 60 

explicou que não se trata de supressão de disciplina ou conteúdo, mas de integração 61 

da produção escrita às demais habilidades trabalhadas na Língua Portuguesa, com 62 

objetivo de criar base sólida para a formação do aluno como leitor crítico, bem como de 63 
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intensificar a atividades de produção de textos e a implantar programa de leitura para 64 

todas as séries. Acrescentou que está prevista, para o primeiro semestre de 2019, a 65 

realização de um encontro com a participação de todo os professores de Língua 66 

Portuguesa do CEFET-MG, para avaliar e incrementar esse projeto para sua 67 

implantação em todos os cursos técnicos da forma integrada do CEFET-MG. Concluída 68 

a apresentação da proposta, a Presidente abriu espaço para que os Conselheiros 69 

pudessem fazer seus questionamentos antes de submeter a solicitação do DELTEC à 70 

votação. Após os esclarecimentos solicitados pelos conselheiros, a Profª Lílian 71 

Aparecida Arão agradeceu a oportunidade de participar da reunião e, às onze horas e 72 

dez minutos, retirou-se da sala de reuniões. Após ampla discussão, onde foi reafirmado 73 

a necessidade de um seminário entre os professores de Língua Portuguesa com o 74 

objetivo de apreciar a reformulação da Língua Portuguesa/Redação em todo o CEFET-75 

MG, a Presidente submeteu o pedido de reconsideração à votação e esse obteve 09 76 

(nove) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário. Em seguida, ao solicitar que os 77 

favoráveis à aprovação do parecer apresentado pela Câmara de Ensino sobre o pedido 78 

da DELTEC, na 10ª reunião ordinária, se manifestassem, obteve 06 (seis) votos 79 

favoráveis, 01 (um) voto contrário e 02 (duas) abstenções. Aprovado o pedido de 80 

alteração da carga horária da disciplina Língua Portuguesa da primeira série dos cursos 81 

da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, forma Integrada, do Campus Belo 82 

Horizonte, a Presidente ressaltou que a recomendação deste Conselho para que o 83 

seminário com a participação de todos os docentes da área seja realizado no primeiro 84 

semestre de 2019 deverá constar da resolução a ser exarada. Item 4 – Calendários 85 

Escolares 2019 para os cursos da EPTNM: Almir Gonçalves Vieira, Presidente da 86 

Câmara de Calendários Escolares, e os conselheiros Aniel da Costa Lima, Maria Beatriz 87 

Guimarães Barbosa e José Geraldo Ribeiro Júnior apresentaram os calendários do ano 88 

2019 para os cursos da EPTNM. Constatado que todos os calendários foram elaborados 89 

em conformidade com as datas fundamentais aprovadas pelo Conselho de Ensino, 90 

Pesquisa e Extensão e com os critérios estabelecidos por este Conselho, tais como a 91 

destinação de 5 (cinco) dias para aplicação das Avaliações Somativas (AS) e as datas 92 

de realização da Jornada Pedagógica (01 de fevereiro de 2019), início do ano letivo para 93 

os alunos novatos (04 de fevereiro de 2019) e para os alunos veteranos (05 de fevereiro 94 

de 2019), a Presidente submeteu à votação os Calendários Escolares do ano 2019 para 95 

os cursos da EPTNM dos Campus Araxá, Belo Horizonte, Contagem, Curvelo, 96 

Divinópolis, Leopoldina, Nepomuceno, Timóteo e Varginha. Os calendários foram 97 

aprovados por 09 (nove) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções. Item 5 – Pareceres 98 

da Câmara de Ensino: Projetos Pedagógicos para reestruturação dos cursos nas 99 

formas concomitância externa e subsequente: A conselheira Maria Beatriz 100 
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Guimarães Barbosa relatou o parecer favorável à aprovação do Projeto Pedagógico de 101 

reestruturação do Curso Técnico em Metalurgia, formas concomitância externa e 102 

subsequente, do Campus Timóteo (processo eletrônico 23062.024729/2018-80). 103 

Submetido à votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Às doze horas e cinco 104 

minutos, registrou-se a saída da conselheira Roberta Abalen Dias. Dando continuidade 105 

à apresentação dos pareceres da Câmara de Ensino, a conselheira Jeannette de 106 

Magalhães Moreira Lopes relatou os pareceres favoráveis à aprovação dos Projetos 107 

Pedagógicos de reestruturação dos Cursos Técnicos em Edificações (processo 108 

eletrônico 23062.020729/2018-19), em Eletrônica (processo eletrônico 109 

23062.019192/2018-36) e em Mecânica (processo eletrônico 23062.018402/2018-79), 110 

nas formas concomitância externa e subsequente, do Campus Araxá. Submetidos à 111 

votação, os pareceres foram aprovados por unanimidade. A conselheira Jeannette de 112 

Magalhães Moreira Lopes ainda relatou o parecer favorável à aprovação do Projeto 113 

Pedagógico do Curso Técnico em Mineração, formas concomitância externa e 114 

subsequente, do Campus Araxá (processo eletrônico 23062.028372/2018-17), desde 115 

que a disciplina Redação seja corretamente computada como disciplina prática. A 116 

Presidente submeteu o parecer à votação e esse foi aprovado ao obter 09 (nove) votos 117 

favoráveis e 01 (uma) abstenção. Em seguida, a conselheira Fernanda Nascimento 118 

Paschoal Badaró relatou o parecer favorável à aprovação do Projeto Pedagógico do 119 

Curso Técnico em Eletromecânica, formas concomitância externa e subsequente, do 120 

Campus Leopoldina (processo eletrônico 23062.030647/2018-74). Submetido à 121 

votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. A conselheira Mabel Rocha Couto 122 

apresentou o parecer do processo eletrônico 23062.018326/2018-00, referente à 123 

proposta de projeto pedagógico de reestruturação do Curso Técnico em 124 

Eletromecânica, formas concomitância externa e subsequente, do Campus Divinópolis.  125 

A conselheira relatou que foram identificadas e apontadas aos proponentes do projeto 126 

algumas correções e pedidos de esclarecimentos/justificativas quanto aos objetivos do 127 

curso, contexto, matriz curricular, dentre outras. Observou-se ainda a necessidade de 128 

revisão do texto do projeto.  No entanto, as alterações realizadas não foram suficientes 129 

para dar ao Projeto Pedagógico do referido curso a credibilidade e consistência 130 

necessárias para sua aprovação e implantação no CEFET-MG. Por essa razão, o 131 

parecer é pelo indeferimento do PPC. Submetido à votação, o parecer foi aprovado por 132 

unanimidade e, consequentemente, indeferido o Projeto Pedagógico do Curso Técnico 133 

em Eletromecânica, formas concomitância externa e subsequente, do Campus 134 

Divinópolis. A Presidente consultou o Plenário quanto à viabilidade de realização de 135 

uma reunião extraordinária deste Conselho na última semana do ano letivo para 136 

aprovação dos Projetos Pedagógicos recentemente distribuídos e em análise na 137 
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Câmara de Ensino. O Plenário se manifestou favorável à proposta da Presidente e o 138 

conselheiro Igor Mota Morici sugeriu que a reunião extraordinária tenha a aprovação 139 

dos PPCs como pauta única. Item 6 – Participação de não-conselheiros nas 140 

reuniões do CEPT: Não havendo tempo hábil para discussão, este item deverá ser 141 

incluído na pauta da primeira reunião ordinária deste Conselho no ano 2019. Item 7 – 142 

Informes da Presidente e dos Conselheiros: A Presidente informou que, diante da 143 

dificuldade dos Diretores de Campus em organizar a discussão sobre as Diretrizes 144 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, a Jornada Pedagógica trará apenas a 145 

discussão da liberdade de cátedra, conforme Resolução CD-048/18, de 28 de novembro 146 

de 2018. Às treze horas e quatro minutos, a Presidente agradeceu a presença dos 147 

Conselheiros e encerrou a reunião. Eu, Daniela Henriques Ferreira de Castro Souza, 148 

Assistente em Administração, lavrei a presente ata que, após sua leitura e aprovação, 149 

foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Belo Horizonte, 06 de dezembro de 150 

2018.  151 
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