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Aos seis dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às nove horas, na Sala de 1 

Reuniões do terceiro andar do Prédio Administrativo do Campus I do CEFET-MG, 2 

realizou-se a terceira reunião ordinária do Conselho de Educação Profissional e 3 

Tecnológica (CEPT) no ano de 2017, sob a presidência da Diretora de Educação 4 

Profissional e Tecnológica, Carla Simone Chamon. Também compareceram à reunião o 5 

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

a Coordenadora Geral de Desenvolvimento e Acompanhamento da Educação Profissional 7 

e Tecnológica (CGDA), Maria Beatriz Guimarães Barbosa, e os Conselheiros Carlos 8 

Wagner Moura e Silva, Fernanda Nascimento Paschoal Badaró, Jeannette de Magalhães 9 

Moreira Lopes, José Elias de Oliveira, Lílian Aparecida Arão, Marcos Gonçalves Rios, 10 

Margareth Cordeiro Franklim, Renata Barbosa de Oliveira, Rosália Aparecida Santos 11 

Martins e William Geraldo Sallum. Item 1 – Verificação de quórum: Realizada a 12 

verificação, a Presidente constatou haver quórum e deu início à reunião.  Item 2 – 13 

Aprovação da pauta: A Presidente apresentou a proposta de pauta e solicitou a inclusão 14 

de dois itens: “Tema do Seminário da EPTNM” e “Solicitação de alteração de sábado 15 

letivo – Campus Contagem”. Submetida à votação, a pauta foi aprovada por unanimidade, 16 

ficando assim definida: Item 1 – Verificação de quórum; Item 2 – Aprovação da pauta; 17 

Item 3 – Aprovação das atas referentes às reuniões realizadas no mês de março; Item 4 – 18 

Homologação da resolução ad referendum CEPT-09/2017 (Calendário Escolar 2017 do 19 

Campus Curvelo); Item 5 – Tema do Seminário EPTNM; Item 6 – Regulamento de 20 

Monitoria para a EPTNM do CEFET-MG; Item 7 – Esclarecimento: Processo 21 

23062.004026/2017-54 (Aproveitamento de disciplinas técnicas – Cursos da EPTNM do 22 

Campus Araxá); Item 8 – Pareceres da Câmara de Legislação e Normas: Processo 23 

23062.000719/2017-78 (Lucas Diniz de Moraes – Análise de desligamento do CEFET-24 

MG) e Processo 23062.006593/2016-64 (João Pedro Brandão Lima Santos – Solicitação 25 

de transferência do IFMG/Betim para CEFET-MG/Belo Horizonte); Item 9 – Solicitação de 26 
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alteração de sábado letivo – Campus Contagem; Item 10 – Proposta de recomposição do 27 

CEPT e Item 11 – Informes da Presidente e dos Conselheiros. Item 3 – Aprovação das 28 

atas referente às reuniões do mês de março: As atas referentes à Segunda Reunião 29 

Ordinária e à Segunda Reunião Extraordinária, realizadas, respectivamente, nos dias 09 e 30 

16 de março de 2017, foram submetidas à votação e aprovadas por unanimidade. Item 4 31 

– Homologação da resolução ad referendum CEPT-09/2017 (Calendário Escolar 32 

2017 do Campus Curvelo): A Presidente informou que após a proposta de calendário 33 

para os cursos da EPTNM do Campus Curvelo ter sido apreciada e aprovada por este 34 

Conselho, em sua 1ª Reunião Extraordinária, a Diretoria do Campus Curvelo encaminhou 35 

à Presidência do CEPT o pedido de alteração da data final para entrega do diário e a 36 

substituição de um sábado letivo. Tendo em vista que o ano letivo já havia começado, em 37 

caráter de urgência, a Presidência exarou a resolução ad referendum, com as alterações 38 

solicitadas. Submetida à votação, a Resolução CEPT-09/2017 foi homologada por 10 39 

(dez) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. Item 5 – Tema do Seminário EPTNM: A 40 

Presidente informou  ao Plenário que a  Comissão de organização do Seminário 41 

considerou as discussões da última reunião do CEPT e propôs como tema  a 42 

“Permanência e êxito na EPTNM”. Submetida à votação, foi aprovada por unanimidade. 43 

Item 6 – Regulamento de Monitoria para a EPTNM do CEFET-MG: A Presidente 44 

comunicou que, com base nos dados levantados pela DEPT com relação à retenção e 45 

evasão, as disciplinas Matemática e Física estão entre aquelas que apresentam maior 46 

número de reprovações nos cursos da EPTNM do CEFET-MG. A fim de auxiliar os alunos 47 

a superar as dificuldades de aprendizagem destas disciplinas, a Diretoria de Educação 48 

Profissional e Tecnológica (DEPT) solicitou à Direção Geral a destinação de verbas para 49 

implantação de sistema de monitoria, exercidas por alunos dos cursos superiores 50 

(graduação e pós-graduação) para os alunos dos cursos técnicos de nível médio do 51 

CEFET-MG. A solicitação foi aprovada, fazendo-se necessária a regulamentação dessa 52 

atividade e sua aprovação pelo CEPT, razão pela qual a Presidente apresentava ao 53 

Plenário a minuta de regulamento elaborada pela DEPT para apreciação. Informou ainda 54 

que, antes de trazer o regulamento para apreciação deste Conselho, a DEPT encaminhou 55 

à Presidência do Conselho de Graduação a solicitação para que tais atividades de 56 

monitoria fossem válidas para a integralização curricular dos alunos dos cursos 57 

superiores, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) da carga horária mínima de 58 

atividades complementares previstas nos Projetos Pedagógicos, nos mesmos moldes do 59 

que já se pratica nas monitorias dos cursos superiores. A solicitação foi submetida à 60 

apreciação e aprovada pelo Conselho de Graduação, em reunião realizada no dia 05 de 61 
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abril de 2017. A Presidente apresentou então a minuta do Regulamento das atividades de 62 

monitoria para os cursos da EPTNM do CEFET-MG. Após ampla discussão e 63 

incorporação de algumas sugestões do Plenário, o Regulamento foi submetido à votação 64 

e aprovado por unanimidade. Item 7 – Esclarecimento: Processo 23062.004026/2017-65 

54 (Aproveitamento de disciplinas técnicas – Cursos da EPTNM do Campus Araxá: 66 

A Presidente da Câmara de Legislação e Normas, Margareth Cordeiro Franklim, relatou o 67 

parecer do Processo 23062.004026/2017-54, que trata da solicitação dos chefes do 68 

Departamento de Eletromecânica, do Departamento de Minas e Construção Civil e dos 69 

Coordenadores dos cursos técnicos dos Campus Araxá para adoção de procedimentos 70 

não previstos nas Normas Acadêmicas dos cursos da EPTNM, tais como dispensa de 71 

disciplinas técnicas nos casos de reprovação e de permissão de dependência em 72 

disciplinas da Base Nacional Comum, visando diminuir o número de repetências e, 73 

consequente, do excesso de alunos nas turmas de primeira série. Considerando que este 74 

Conselho deve zelar pela aplicação correta das normas que regem a Educação e esta 75 

Instituição, a Câmara de Legislação e Normas votou pelo indeferimento da solicitação 76 

tratada no referido Processo. Entretanto, a relatora ressaltou que as preocupações 77 

destacadas no Processo são bastante relevantes e que essas serão contempladas nos 78 

debates que vêm ocorrendo para revisão das Normas Acadêmicas dos cursos da EPTNM 79 

do CEFET-MG. Submetido à votação, o parecer foi aprovado por unanimidade, 80 

indeferindo, portanto, a solicitação acima mencionada. Item 8 – Pareceres da Câmara de 81 

Legislação e Normas: Processo 23062.000719/2017-78 (Lucas Diniz de Moraes – 82 

Análise de desligamento do CEFET-MG): A Conselheira Margareth Cordeiro Franklim 83 

apresentou o parecer do Processo 23062.000719/2017-78, referente à solicitação do 84 

aluno Lucas Diniz de Moraes para que seu desligamento desta Instituição, após a 85 

segunda reprovação na primeira série do curso técnico em Eletrônica, forma Integrada, 86 

fosse revisada por este Conselho. O parecer da Câmara de Legislação e Normas, 87 

levando em consideração a  comprovada excepcionalidade do caso apresentado no 88 

processo, foi pelo deferimento da solicitação do aluno, indicando sua reintegração ao 89 

curso técnico em Eletrônica, e matrícula na segunda série.  A reintegração do aluno 90 

proposta pela Câmara orientava a sua dispensa em disciplinas nas quais foi reprovado 91 

em 2016, mas  cursadas com êxito na Escola Estadual Ordem e Progresso (Química e 92 

Matemática), assim como na dispensa da disciplina Laboratório de Eletrônica Digital I, 93 

cursada em 2015 no CEFET-MG, quando o aluno obteve nota suficiente para aprovação. 94 

O parecer orientava ainda que o aluno deveria ser acompanhado por pedagoga da 95 

Coordenação Pedagógica e por psicóloga da Coordenação de Política Estudantil, visando 96 
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a superação das dificuldades emocionais e de aprendizado apresentadas durante seu 97 

percurso acadêmico. Submetido à votação, o parecer foi aprovado por 09 (nove) votos 98 

favoráveis, 01 (um) voto contrário e 01 (uma) abstenção. Dando continuidade à 99 

apresentação dos pareceres elaborados pela Câmara de Legislação e Normas, a 100 

Conselheira Margareth Cordeiro Franklin relatou o parecer do Processo 101 

23062.006593/2016-64, referente ao pedido de transferência de João Pedro Brandão 102 

Lima Santos do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Betim, para a segunda série 103 

do curso técnico em Química, forma integrada, do Campus Belo Horizonte do CEFET-104 

MG. O voto dos relatores foi pelo indeferimento do pedido, tendo em vista o não 105 

cumprimento ao disposto nos artigos 85, 86 e 88 das Normas Acadêmicas dos cursos da 106 

EPTNM e ainda a incompatibilidade entre a carga horária e/ou conteúdos das disciplinas 107 

cursadas na primeira série da Instituição de origem e as do curso no CEFET-MG, 108 

constatada em análise do Processo realizada pela Coordenação Pedagógica, pelos 109 

Departamentos de Química e de Ciências Sociais e Filosofia e, ainda, pela Coordenação 110 

de Área de Ciências. Submetido à votação o parecer foi aprovado por unanimidade, 111 

indeferindo o pedido de transferência para o CEFET-MG. Item 9 – Solicitação de 112 

alteração de sábado letivo – Campus Contagem: A Presidente informou haver recebido 113 

da Diretoria do Campus de Contagem a solicitação de substituição do sábado letivo do  114 

dia 25 de novembro pelo dia 08 de abril, em razão da aplicação da prova de Olímpiada 115 

Brasileira de Biologia.  A solicitação foi submetida à votação e aprovada por unanimidade. 116 

Item 10 – Proposta de recomposição do CEPT: Por não haver tempo hábil para 117 

discussão, este item será incluído na pauta da próxima reunião deste Conselho. 11 – 118 

Informes da Presidente e dos Conselheiros: A Presidente expôs sua preocupação com 119 

a dificuldade de alcançar quórum para as reuniões do CEPT marcadas para a discussão 120 

das Normas Acadêmicas e a necessidade de estabelecer uma nova sistemática para 121 

discussão da revisão das referidas Normas. Assim, propôs que a Comissão formatasse e 122 

fizesse as alterações necessárias no documento de proposta de revisão das Normas para 123 

ser apreciado pela comunidade até final de abril, voltando o CEPT a deliberar sobre a 124 

proposta de revisão apenas após a discussão do documento pela comunidade.  O 125 

encaminhamento proposto obteve a concordância do Plenário. Em seguida, a Conselheira 126 

Jeannette de Magalhães Moreira Lopes informou fazer parte do grupo de pesquisas do 127 

Projeto de Práticas Formativas da Juventude Trabalhadora no Ensino Médio Integrado, 128 

vinculado ao Programa Observatório da Educação (OBEDUC), na Faculdade de 129 

Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Relatou que, no ano de 130 

2014, este grupo entrevistou 23 (vinte e três) alunos participantes do Seminário de 131 
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Conclusão dos Cursos Técnicos do CEFET-MG e que, após a devida análise, foi 132 

identificada grande satisfação dos alunos com  a aprendizagem e os conhecimentos 133 

adquiridos na Instituição, com a valorização que recebem ao ingressar no mercado de 134 

trabalho e com o desenvolvimento da capacidade de relacionamento interpessoal 135 

adquirida  ao longo dos anos na Instituição. Constatou-se também que, dentre os 136 

entrevistados, 19 (dezenove) alunos já haviam iniciado o estudo em cursos de graduação. 137 

A Conselheira Margareth Cordeiro Franklim informou haver se reunido com 138 

representantes da Coordenação Geral de Relações Étnico-raciais, Inclusão e 139 

Diversidades (CGRID), tendo como pauta a revisão das Normas Acadêmicas e a inclusão 140 

de artigos que tratem especificamente de questões relacionadas aos alunos com algum 141 

tipo de deficiência. A Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 142 

Eu, Daniela Henriques Ferreira de Castro Souza, Assistente em Administração, lavrei a 143 

presente ata que, após sua leitura e aprovação, foi assinada por todos os Conselheiros 144 

presentes. Belo Horizonte, 06 de abril de 2017.  145 

 
Representação da DEPT 

 
Carla Simone Chamon 
Presidente 
 
Ezequiel de Souza Costa Júnior 
Suplente 
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