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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CEPT | ANO 2018 

Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta e 1 

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

início à segunda reunião extraordinária do Conselho de Educação Profissional e 3 

Tecnológica (CEPT) do ano de 2018, na Sala 135 do Campus I do CEFET-MG. 4 

Compareceram à reunião, os Conselheiros Aniel da Costa Lima, Fabrício Almeida de 5 

Castro, Fernanda Nascimento Paschoal Badaró, José Elias de Oliveira, José Geraldo 6 

Ribeiro Júnior, Leandro Braga de Andrade, Maria Beatriz Guimarães Barbosa, Pedro 7 

Henrique Dias de Sousa e Roberta Abalen Dias. Os Conselheiros Anselmo Paulo Pires 8 

e Igor Mota Morici não puderam comparecer a esta reunião, em razão da participação, 9 

como representantes do CEPT, da 153ª Reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e 10 

Extensão (CEPE), nesta data. Item 1 – Aprovação da pauta: A Presidente apresentou 11 

a pauta, que submetida à votação, foi aprovada por unanimidade, ficando assim 12 

definida: Item 1 – Aprovação da pauta; Item 2 – Proposta de revisão das Normas 13 

Acadêmicas dos Cursos da EPTNM e Item 3 – Informes da Presidente e dos 14 

Conselheiros. A Presidente, Carla Simone Chamon, informou haver recebido o pedido 15 

para assento nesta reunião, sem direito à voz, da servidora Tatiana Kelly Nunes Bastos, 16 

lotada no Campus Timóteo, assim como dos alunos Beatriz e Silva Saraiva (2ª série do 17 

curso técnico em Mecânica, forma Integrada, Campus I – Belo Horizonte), João Luiz 18 

Silveira Fernandes (3ª série do Curso Técnico em Edificações, forma Integrada, Campus 19 

Curvelo), Pedro Antônio Ribeiro Teixeira (Concludente do Curso Técnico em 20 

Edificações, forma Integrada, do Campus II – Belo Horizonte) e Vitória Alves de Sales 21 

(2ª série do Curso Técnico em Edificações, forma Integrada, Campus Curvelo). 22 

Submetida à votação, o pedido foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade, a 23 

Presidente informou que, tendo em vista que foi deliberado por este Conselho que as 24 

reuniões extraordinárias para tratar da revisão das Normas Acadêmicas serão 25 

realizadas nas tardes dos dias em que houver suas reuniões ordinárias e ainda 26 

considerando a solicitação apresentada pelo Conselheiro Igor Mota Morici, 27 
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representante do CEPT no CEPE, para evitar a coincidência da realização dessas com 28 

as datas das reuniões do CEPE, permitindo sua participação em ambas, as próximas 29 

reuniões extraordinárias deste Conselho serão agendadas para datas em que não 30 

houver previsão de reuniões do CEPE. Item 2 – Proposta de revisão das Normas 31 

Acadêmicas dos Cursos da EPTNM: A Presidente relatou que a Câmara de 32 

Legislação e Normas do CEPT da legislatura anterior iniciou o trabalho de revisão das 33 

Normas Acadêmicas e o fez até o capítulo que trata do sistema de avaliação da EPTNM, 34 

considerando as contribuições prestadas por diversos membros da comunidade do 35 

CEFET-MG. Isso exposto, a Presidente submeteu à votação a proposta de 36 

encaminhamento para continuidade dos trabalhos de revisão das Normas Acadêmicas 37 

no Pleno, que consiste na discussão por blocos de capítulos, para esclarecimentos e 38 

destaques, observando o trabalho realizado pelos membros da legislatura anterior. A 39 

sistemática foi aprovada por 08 (oito) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. Tendo em 40 

vista que o Conselheiro Leandro Andrade Braga sugeriu a leitura das Normas 41 

Acadêmicas em sua íntegra, durante as reuniões do CEPT, a Presidente submeteu à 42 

votação duas propostas, sendo a primeira a consulta de pedidos de esclarecimentos e 43 

de destaques, por capítulos, dispensada a leitura do documento em sua íntegra, durante 44 

a reunião, e a segunda, a leitura das Normas Acadêmicas, em sua íntegra, durante as 45 

discussões no Pleno, antes dos esclarecimentos e destaques. A primeira proposta foi 46 

aprovada ao obter 06 (seis) votos favoráveis contra os 03 (três) votos favoráveis à 47 

segunda proposta. Dando início à discussão do Capítulo I das Normas, o Conselheiro 48 

Pedro Henrique Dias de Sousa informou que a comissão constituída na 3ª Reunião 49 

Ordinária deste Conselho, composta pelos membros da Câmara de Legislação e 50 

Normas e pelas Conselheiras Fernanda Nascimento Paschoal Badaró e Maria Beatriz 51 

Guimarães Barbosa, sugeriu que o parágrafo único do artigo 1º das Normas 52 

Acadêmicas fosse suprimido. Após discussão em plenário, a Presidente submeteu à 53 

votação três opções referentes à redação do parágrafo único, sendo (i) a manutenção 54 

da redação, que não obteve votos, (ii) a substituição da acentuação, tornando o texto “à 55 

EPTNM do CEFET-MG articulam-se as modalidades Educação de Jovens e Adultos 56 

(EJA) e Ensino a Distância (EAD)”, que foi aprovada ao obter 05 (cinco) votos favoráveis 57 

e (iii) a supressão do parágrafo, que obteve 04 (quatro) votos favoráveis. Às quinze 58 

horas, registrou-se que a aluna Beatriz e Silva Saraiva tomou seu assento na reunião e 59 

às quinze horas e onze minutos, o aluno Pedro Antônio Ribeiro Teixeira se retirou da 60 

reunião. Passando ao Capítulo II, o conselheiro Pedro Henrique Dias de Sousa informou 61 

que a comissão acima mencionada havia observado a necessidade de suprimir o termo 62 

“módulo”, considerando que os cursos da EPTNM são ofertados no CEFET-MG em 63 

séries – que podem ser semestrais ou anuais - e não em módulos. Isso posto, ficou 64 
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deliberada, por unanimidade, a supressão da terminologia “módulo” em todo o 65 

documento. Em seguida, a Presidente sugeriu a alteração do terceiro parágrafo do artigo 66 

5º do Capítulo III, que foi acatada pelos Conselheiros e passa a ter a redação “Poderá 67 

requerer seu reingresso, o aluno que foi desligado pelo motivo previsto no inciso I do 68 

artigo 116”, observando que provavelmente a numeração dos artigos sofrerá alteração 69 

quando da conclusão da revisão das Normas Acadêmicas dos Cursos da EPTNM. Da 70 

mesma forma, algumas alterações foram sugeridas na redação dos Capítulos IV (sobre 71 

transferência) e V (sobre reopção de curso), pelos Conselheiros Aniel da Costa Lima, 72 

Fernanda Nascimento Paschoal Badaró e Maria Beatriz Guimarães Barbosa, a fim de 73 

dar maior clareza e precisão ao texto. Às dezesseis horas e nove minutos, o Conselheiro 74 

Aniel da Costa Lima, acompanhando dos alunos do Campus Curvelo, João Luiz Silveira 75 

Fernandes e Vitória Alves de Sales se retiraram da reunião. As alterações nos Capítulos 76 

IV e V foram acatadas por unanimidade pelo Pleno, que deixou para a próxima reunião 77 

apenas a discussão sobre i) a concessão de transferência e reopção para alunos de 78 

eixos tecnológicos diferentes e ii) a possibilidade de não se restringir a reopção de curso 79 

apenas à forma integrada. Às dezesseis horas e quarenta minutos, a Presidente 80 

agradeceu a presença dos Conselheiros e encerrou a reunião. Eu, Daniela Henriques 81 

Ferreira de Castro Souza, Assistente em Administração, lavrei a presente ata que, após 82 

sua leitura e aprovação, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Belo 83 

Horizonte, 16 de agosto de 2018.  84 

 

Representação da DEPT 

 
 

Carla Simone Chamon 
 
 

 
 

__________________________________ 
 

 

 
 
Representação Docente 
 
Área de Ciências Humanas e suas Tecnologias  

 
 
Leandro Braga de Andrade 
 
 

 
 

___________________________________ 
 

 
 
 
 
Área de Matemática e Ciências da Natureza e suas Tecnologias 
  

 



4/4 
 

Aniel da Costa Lima 

 

Fabrício Almeida de Castro 

__________________________________ 
 

___________________________________ 
 
 

 
 
Área de Matemática e Ciências da Natureza e suas Tecnologias 
 

 

Maria Beatriz Guimarães Barbosa 

 

 
 
 

__________________________________ 
 
 
 

 
 
Eixo Tecnológico de Informação e Comunicação 

 
 
José Geraldo Ribeiro Júnior 

 
 

___________________________________ 
 
 

 

Eixo Tecnológico de Produção Cultural e Design; e Turismo, Hospitalidade e Lazer 
 
 

Roberta Abalen Dias 
 
 

 
 

___________________________________ 
 
 

 

Eixo Tecnológico de Controle e Processos Industriais 
 
 
José Elias de Oliveira 
 
 

 
 

___________________________________ 
 
 

 
Servidores Técnico-administrativos 

 
 

Fernanda Nascimento Paschoal Badaró 
 
 
Pedro Henrique Dias de Sousa 

 
 

___________________________________ 
 
 

___________________________________ 
 
 

 
 


