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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CEPT | ANO 2018 

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às nove horas e cinco minutos, 1 

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

reunião extraordinária do Conselho de Educação Profissional e Tecnológica (CEPT) do 3 

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

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

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

Conselheiros Almir Gonçalves Vieira, Anselmo Paulo Pires, Erick Brizon D’angelo Chaib, 7 

Fabrício Almeida de Castro, Fernanda Nascimento Paschoal Badaró, Igor Mota Morici, 8 

Jeannette de Magalhães Moreira Lopes, José Elias de Oliveira, José Geraldo Ribeiro 9 

Júnior, Leandro Braga de Andrade, Maria Beatriz Guimarães Barbosa, Maurílio Alves 10 

Martins da Costa, Pedro Henrique Dias de Sousa, Sérgio Roberto Gomide Filho e 11 

Roberta Abalen Dias. Justificaram a ausência à reunião, a Conselheira Rafaela Campos 12 

Duarte Silva, em licença médica, e o Conselheiro Aniel da Costa Lima, em razão de sua 13 

participação na realização do Festival de Arte e Cultura no Campus Curvelo. Item 1 – 14 

Aprovação da pauta: A Presidente apresentou a pauta que, submetida à votação, foi 15 

aprovada por unanimidade, ficando assim definida: Item 1 – Aprovação da pauta; Item 16 

2 – Aprovação das atas da 7ª Reunião Ordinária e 2ª Reunião Extraordinária; Item 3 –17 

Revisão das Normas Acadêmicas dos Cursos da EPTNM e Item 4 – Informes da 18 

Presidente e dos Conselheiros. Item 2 – Aprovação das atas da 7ª Reunião Ordinária 19 

e 2ª Reunião Extraordinária: Submetida à votação, a ata da 7ª Reunião Ordinária foi 20 

aprovada por unanimidade. Em seguida, a Presidente também submeteu a ata da 2ª 21 

Reunião Extraordinária à votação, sendo essa aprovada ao obter 08 (oito) favoráveis e 22 

02 (duas) abstenções. Nesse momento, a Conselheira Fernanda Nascimento Paschoal 23 

Badaró não estava presente na sala, retornando à reunião logo em seguida. Item 3 – 24 

Revisão das Normas Acadêmicas dos Cursos da EPTNM: A Presidente retomou a 25 

discussão das Normas Acadêmicas, iniciada na segunda reunião extraordinária, 26 

abordando as pendências referentes ao capítulo que trata da reopção de curso. A 27 
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primeira pendência dizia respeito à restrição de reopção apenas para cursos do mesmo 28 

eixo. A Presidente relatou brevemente casos de alunos que, em razão de necessidades 29 

específicas, pleitearam a reopção entre cursos de diferentes eixos e que foram 30 

analisados e deferidos pelos colegiados de cursos envolvidos e ratificados pelo Pleno. 31 

Foi levantada ainda a questão de que a restrição ao mesmo eixo não suprime 32 

necessariamente as dificuldades de ajustes no currículo, uma vez que os cursos de 33 

mesmo eixo podem ter matrizes curriculares muito diferenciadas, sendo razoável 34 

delegar aos colegiados de curso a decisão sobre a viabilidade de adaptação curricular 35 

em casos de reopção ou transferência.  Às nove horas e quarenta e quatro minutos, 36 

registrou-se a chegada da Conselheira Jeannette de Magalhães Moreira Lopes. Após 37 

ampla discussão, a Presidente submeteu à votação a proposta para retirar a restrição 38 

de reopção e transferência a cursos do mesmo eixo. Essa proposta foi aprovada ao 39 

obter 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. Em seguida, a Presidente 40 

informou que a servidora Tatiana Kelly Nunes Bastos, responsável pela Coordenação 41 

de Registro e Controle Acadêmico do Campus Timóteo, solicitou assento nesta reunião, 42 

sem direito à voz. Submetida à votação, sua solicitação foi aprovada por unanimidade 43 

e, às nove horas e cinquenta e quatro minutos, passou a assistir à reunião. Dando 44 

continuidade à discussão, a Presidente abordou a questão da manutenção da realização 45 

da reopção entre cursos ofertados na forma integrada ao ensino médio. Após ampla 46 

discussão, o Pleno decidiu consensualmente que uma consulta seja encaminhada à 47 

Procuradoria Federal junto ao CEFET-MG (PROJUR), a fim de averiguar a possibilidade 48 

de que as Normas Acadêmicas permitam a reopção entre cursos de diferentes formas 49 

de oferta. Durante a discussão, os Conselheiros Almir Gonçalves Vieira e Pedro 50 

Henrique Dias de Sousa se manifestaram favoráveis à permanência da definição de 51 

vagas remanescentes nas Normas Acadêmicas. Em consenso, o Pleno decidiu manter 52 

o capítulo que define as vagas remanescentes e retornar à sua discussão na próxima 53 

reunião para propor melhor redação. Durante a discussão do limite de prazo para 54 

realização de chamadas subsequentes à primeira, definido em artigo do capítulo que 55 

trata da matrícula de ingressantes por processo seletivo para a primeira série, o Pleno 56 

entendeu que o prazo deveria ser definido em dias letivos e não mais em percentual do 57 

total de dias letivos. Diante disso, a Presidente apresentou três propostas, 58 

respectivamente, para os cursos oferecidos em regime anual e semestral: (i) até 25 59 

(vinte e cinco) dias letivos e 13 (treze) dias letivos; (ii) até 30 (trinta) dias letivos e 15 60 

(quinze) dias letivos e (iii) até 40 (quarenta) dias letivos e 20 (vinte) dias letivos. 61 

Submetidas à votação, a primeira proposta obteve 06 (seis) votos favoráveis, a segunda, 62 

não obteve votos e a terceira proposta foi aprovada ao obter 07 (sete) votos favoráveis, 63 

ficando assim definida a redação do artigo: “As chamadas subsequentes à primeira 64 
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poderão ocorrer até o limite de 40 (quarenta) dias letivos para os cursos ofertados em 65 

regime anual e de 20 (vinte) dias letivos para os cursos ofertados em regime semestral, 66 

contados a partir do início do ano letivo”. Em seguida, o Pleno passou à discussão do 67 

capítulo referente à renovação de matrícula dos alunos veteranos. O Conselheiro 68 

Anselmo Paulo Pires, apoiado pela Conselheira Maria Beatriz Guimarães Barbosa, 69 

sugeriu que as matrículas dos alunos dos cursos da EPTNM sejam renovadas 70 

automaticamente. Tendo em vista a ocorrência do termo “veteranos” nas Normas 71 

Acadêmicas vigentes, o Conselheiro Igor Mota Morici sugeriu que a definição de aluno 72 

veterano permaneça na redação da revisão do documento. Às doze horas e vinte 73 

minutos, a Presidente suspendeu a reunião, que foi reiniciada às quatorze horas, com 74 

a presença da servidora Tatiana Kelly Nunes Bastos e dos Conselheiros Anselmo Paulo 75 

Pires, Erick Brizon D’angelo Chaib, Fabrício Almeida de Castro, Fernanda Nascimento 76 

Paschoal Badaró, Igor Mota Morici, Jeannette de Magalhães Moreira Lopes, José Elias 77 

de Oliveira, José Geraldo Ribeiro Júnior, Maria Beatriz Guimarães Barbosa, Maurílio 78 

Alves Martins da Costa, Pedro Henrique Dias de Sousa e Sérgio Roberto Gomide Filho. 79 

A Conselheira Roberta Abalen Dias justificou sua ausência no período da tarde, em 80 

razão da realização da Assembleia do Departamento no qual exerce a função de 81 

subchefe (Departamento de Ciências Sociais Aplicadas). A Presidente retomou a 82 

discussão a partir do capítulo que trata da renovação da matrícula dos alunos veteranos. 83 

Após discussão, o Pleno optou por retirar o termo “alunos veteranos”, passando o 84 

capítulo a ser denominado apenas como “Da renovação da matrícula”. Diante da 85 

inexistência do termo na nova redação, extingue-se a necessidade de definição do 86 

termo “veterano” nas Normas Acadêmicas. O Pleno, não se sentindo apto a votar no 87 

tema referente à renovação automática de matrícula, em consenso, decidiu encaminhar 88 

à PROJUR consulta quanto às possíveis implicações na determinação de que a 89 

renovação de matrícula dos alunos dos cursos da EPTNM seja realizada 90 

automaticamente, dispensando os pais/responsáveis de tal compromisso. Passando à 91 

discussão do título referente ao Sistema de Avalição da EPTNM, o Conselheiro Igor 92 

Mota Morici afirmou a importância do capítulo que trata da concepção da avaliação 93 

(capítulo I)e propôs a manutenção do parágrafo terceiro do artigo 41 das normas em 94 

vigor.Foi proposta ainda, no referido parágrafo, a alteração do termo “afetivo” por 95 

socioafetivo. A Presidente submeteu à votação (i) a proposta pela manutenção da 96 

redação, e essa obteve 02 (dois) votos favoráveis e (ii) a proposta para inclusão do 97 

termo “socioafetivo” em substituição ao termo “afetivo”, que obteve 07 (sete) votos 98 

favoráveis. Registraram-se -se ainda 03 (três) abstenções. Aprovada a inclusão do 99 

termo, a redação do terceiro parágrafo ficou assim definida: “Deve considerar os 100 

aspectos cognitivo, psicomotor e socioafetivo, de maneira parcial ou integrada, visando 101 
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ao princípio formativo do aluno”. Em seguida, o Conselheiro Anselmo Paulo Pires propôs 102 

a exclusão do artigo que trazia a alteração do artigo 44 das Normas Acadêmicas 103 

vigentes, com a seguinte redação: “O sistema de avaliação da EPNM se aplica a todos 104 

os Cursos Técnicos de Nível Médio presenciais do CEFET-MG”. Submetida à votação, 105 

a proposta obteve 09 (nove) votos favoráveis, 02 (dois) votos contrários e 02 (duas) 106 

abstenções. Às quinze horas e doze minutos, registrou-se a chegada do Conselheiro 107 

Almir Gonçalves Vieira à reunião. O Conselheiro José Geraldo Ribeiro Júnior manifestou 108 

seu entendimento de que seria importante definir nas Normas Acadêmicas o limite de 109 

atividades avaliativas por dia. O Conselheiro Sérgio Roberto Gomide Filho expôs sua 110 

preocupação com a necessidade de definição do termo “avaliação” e o Conselheiro 111 

Almir Gonçalves Vieira propôs o resgate da definição de avaliação mencionada nas 112 

Normas Acadêmicas, documentoanterior ao  atual. Diante dos relatos dos Conselheiros 113 

quanto às implicações dos prazos para aplicação das avaliações e acúmulo de 114 

atividades avaliativas, o Conselheiro Igor Mota Morici propôs a análise de alteração dos 115 

períodos de bimestrais para trimestrais. A sugestão foi bem recebida pelos Conselheiros 116 

e a Presidente propôs que os Conselheiros analisassem os prós e contras nessa 117 

alteração e apresentassem suas contribuições na próxima reunião. Além disso, a 118 

Presidente solicitou aos Conselheiros Fernanda Nascimento Paschoal Badaró e José 119 

Elias Oliveira de Oliveira que as contribuições recebidas, na época em que compunham 120 

a Comissão da legislatura anterior, responsável pela revisão das Normas Acadêmicas, 121 

sejam trazidas para discussão no Pleno, a fim de subsidiar as alterações que vêm sendo 122 

propostas neste item. Às dezesseis  horas e trinta e cinco minutos, a Presidente 123 

agradeceu a participação dos Conselheiros encerrou a reunião. Eu, Daniela Henriques 124 

Ferreira de Castro Souza, Assistente em Administração, lavrei a presente ata que, após 125 

sua leitura e aprovação, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Belo 126 

Horizonte, 30 de agosto de 2018.  127 
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