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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEPT | ANO 2018 

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às nove horas e dez minutos, 1 

teve início a terceira reunião ordinária do Conselho de Educação Profissional e 2 

Tecnológica (CEPT) do ano de 2018, na Sala dos Conselhos Superiores, no terceiro 3 

andar do Prédio Administrativo do Campus I do CEFET-MG, sob a presidência da 4 

Diretora de Educação Profissional e Tecnológica, Carla Simone Chamon. 5 

Compareceram à reunião o Diretor Adjunto da Educação Profissional e Tecnológica, 6 

Ezequiel de Souza Costa Júnior e os Conselheiros Almir Gonçalves Vieira, Aniel da 7 

Costa Lima, Anselmo Paulo Pires, Erick Brizon D’Angelo Chaib, Fernanda Nascimento 8 

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

de Oliveira, José Geraldo Ribeiro Júnior, Leandro Braga de Andrade, Lúcia Emília Letro 10 

Ribeiro, Mabel Rocha Couto, Maria Beatriz Guimarães Barbosa, Pedro Henrique Dias 11 

de Sousa e Roberta Abalen Dias. 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: O Conselheiro Aniel da Costa Lima solicitou a inclusão do item 14 

“Colegiados de Cursos da EPTNM” à pauta da reunião. A Presidente submeteu a pauta 15 

à votação, que aprovada por unanimidade, ficou assim definida: Item 1 – Verificação do 16 

quórum; Item 2 – Aprovação da pauta; Item 3 – Aprovação da ata da 2ª Reunião 17 

Ordinária, realizada em 15 de março de 2018; Item 4 – Seminário EPTNM 2018; Item 5 18 

– Representação do CEPT no CEPE; Item 6 – Solicitação de alteração de calendário 19 

escolar do Campus Belo Horizonte; Item 7 – Encaminhamento da discussão de 20 

alteração das Normas Acadêmicas da EPTNM; Item 8 – Colegiados de Cursos da 21 

EPTNM e Item 9 – Informes da Presidente e Conselheiros. Item 3 – Aprovação da ata 22 

da 2ª Reunião Ordinária do CEPT: Submetida à votação, a ata da 2ª Reunião Ordinária 23 

do CEPT, realizada no dia 15 de março de 2018, foi aprovada por unanimidade.  Item 4 24 

– Seminário da EPTNM 2018: Atendendo ao pedido da Presidente, o Conselheiro Igor 25 

Mota Morici, que integra a Comissão constituída na primeira reunião ordinária deste 26 

Conselho para organizar a realização do 3º Seminário da EPTNM, apresentou ao 27 
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Plenário a programação concebida pela referida Comissão para o 3º Seminário da 28 

EPTNM, que será realizado nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2018 e que terá como tema: 29 

“Os desafios da educação profissional pública para o século XXI”.  O Conselheiro Igor 30 

Mota Morici destacou que o evento contará com três grupos de trabalhos denominados 31 

(i) Desafios e Perspectivas para os cursos técnicos Concomitância Externa e 32 

Subsequente do CEFET-MG, (ii) Integralização e Certificação na EPTNM do CEFET-33 

MG: estágio, pesquisa e extensão e (iii) Práticas de metodologia de ensino por projetos 34 

na EPTNM. A Presidente ainda informou que os palestrantes e mediadores dos grupos 35 

de trabalhos convidados já confirmaram a participação no Seminário. O Conselheiro 36 

Leandro Braga de Andrade sugeriu que fosse incluída na programação do 3º Seminário 37 

de EPTNM, a apresentação e discussão dos resultados e providências tomadas a partir 38 

das discussões desenvolvidas no 2º Seminário da EPTNM, realizado em 2017. A 39 

Presidente argumentou que a inclusão desse item à programação do evento implicaria 40 

na necessidade de redução do tempo destinado para os trabalhos dos grupos, 41 

contrariando a solicitação dos participantes do Seminário do ano passado para a 42 

ampliação do tempo reservado para discussão. A Presidente acrescentou que os 43 

participantes do Seminário devem atuar como agentes multiplicadores em seus Campi 44 

das discussões oriundas do Seminário e que caberá a este Conselho a efetivação e o 45 

acompanhamento das recomendações geradas a partir dos grupos de trabalho do 46 

Seminário e seus resultados na Educação Profissional Técnica de Nível Médio no 47 

CEFET-MG. Em seguida, o Conselheiro Pedro Henrique Dias de Sousa apresentou a 48 

sugestão referente à participação de discentes no Seminário. A Presidente informou 49 

que, por diversas vezes, solicitou, ao Grêmio Estudantil de Belo Horizonte que tomasse 50 

as providências, junto aos grêmios dos demais Campus, para o preenchimento da 51 

cadeira destinada à representação discente neste Conselho e não obteve resposta, até 52 

o momento. Informou ainda que caso houvesse tal representação (titular e suplente), 53 

esses discentes seriam convidados a participar do Seminário tal qual foram os demais 54 

Conselheiros. O Conselheiro Igor Mota Morici manifestou-se favorável à proposta do 55 

Conselheiro Pedro Henrique Dias de Sousa e sugeriu que o CEPT solicitasse ao Grêmio 56 

Estudantil de Belo Horizonte a indicação de discentes para atuar como observadores do 57 

Seminário. Após discussão em Plenário, a Presidente apresentou a proposta para que 58 

este Conselho encaminhe aos Presidentes dos Grêmios Estudantis de todos os Campi 59 

a solicitação de indicação de 02 (dois) discentes para participar do 3º Seminário da 60 

EPTNM, como observadores, cabendo ao Grêmio Estudantil de Belo Horizonte 61 

encaminhar à Comissão Organizadora os dados dos discentes indicados. Submetida à 62 

votação, a proposta foi aprovada por 09 (nove) votos favoráveis, 02 (dois) votos 63 

contrários e 01 (uma) abstenção. O Conselheiro Erick Brizon D’Angelo Chaib solicitou 64 



3/6 
 

3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEPT | ANO: 2018 

 

que fosse registrado em ata que votou contrário à proposta por entender que se tratava 65 

de um paliativo e que o correto seria estimular os alunos a enviar sua representação a 66 

este Conselho. Item 5 – Representação do CEPT no CEPE: A Presidente solicitou aos 67 

Conselheiros interessados em se candidatar à vaga de representação do CEPT no 68 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) que se manifestassem. O 69 

Conselheiro Igor Mota Morici apresentou sua candidatura, tendo o Conselheiro Anselmo 70 

Paulo Pires como seu suplente. Submetida à votação, a eleição dos Conselheiros Igor 71 

Mota Morici e Anselmo Paulo Pires foi aprovada por unanimidade e, portanto, esses 72 

Conselheiros representarão este Conselho nas reuniões do CEPE, durante o biênio 73 

2018-2020. Item 6 – Solicitação de alteração de calendário escolar do Campus Belo 74 

Horizonte: A Presidente informou que o Diretor do Campus I, Gilmer Jacinto Peres, por 75 

meio do memorando eletrônico nº 44/2018 – DCI/DG/CEFETMG, solicitou a alteração 76 

do Calendário Escolar da EPTNM de Belo Horizonte. A Conselheira Maria Beatriz 77 

Guimarães Barbosa expôs que a alteração consiste apenas na antecipação das datas 78 

dos exames especiais para os cursos técnicos de Eletrônica e Química, ofertados em 79 

regime semestral, para os dias 04, 05, 06, 09 e 10 de julho de 2018. Não tendo qualquer 80 

implicação sobre o número de dias letivos. Ao ser submetida à votação, a alteração do 81 

Calendário Escolar dos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio de 82 

Belo Horizonte foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Diretor-Geral, Flávio 83 

Antônio dos Santos, que havia pedido uma breve participação na reunião, após 84 

cumprimentar os presentes, comunicou que uma denúncia foi apresentada ao Ministério 85 

Público contra o processo licitatório para contratação do espaço físico para realização 86 

dos eventos a serem promovidos pelas Diretorias de Educação Profissional e 87 

Tecnológica, de Graduação e de Pesquisa e Pós-graduação, no ano 2018. Esclareceu 88 

que o CEFET-MG tem avançado e alcançado o patamar no cenário nacional frente às 89 

demais Instituições graças ao fato da gestão ter como características o compromisso, o 90 

envolvimento, a abertura para discussão, reflexão e a existência de espaço para 91 

interlocução, sendo a realização de eventos como o Seminário de EPTNM fundamentais 92 

para manter a Instituição nesse elevado nível de qualidade. O Diretor-Geral esclareceu 93 

que, ainda que atualmente haja uma restrição orçamentária, o compromisso com o 94 

padrão de qualidade do CEFET-MG requer que parte dos recursos seja destinado a 95 

investimentos desta natureza, de modo consciente e sem prejudicar, contudo, o valor 96 

alocado para assistência estudantil ou para qualquer outra questão de ordem 97 

acadêmica. Ressaltou que a opção de realizar o evento em espaço externo ao CEFET-98 

MG deve-se a necessidade de fazer com que os participantes fiquem imersos e 99 

totalmente envolvidos na discussão proposta. O Diretor-Geral ainda expôs sua 100 

preocupação com a onda de “denuncismo” que vem ocorrendo desprovida de 101 
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fundamentos, veracidade e razoabilidade, e que pode implicar na projeção de uma 102 

imagem equivocadamente negativa do CEFET-MG junto aos órgãos de controle. 103 

Agradeceu e se despediu, informando que futuramente deseja voltar a participar da 104 

Reunião deste Conselho para discutir questões relacionadas à Educação Profissional 105 

Técnica de Nível Médio, tais como as possibilidades de cooperação internacional e os 106 

reflexos da aprovação do novo estatuto do CEFET-MG. Item 7 – Encaminhamento da 107 

discussão de alteração das Normas Acadêmicas da EPTNM: A Presidente 108 

expressou seu entendimento, baseado na experiência anterior da discussão das 109 

Normas, que o mais adequado seria convocar reunião com pauta única para discussão 110 

da revisão do referido documento. Sendo assim, sugeriu a elaboração de um calendário 111 

para realização de reuniões extraordinárias, no ano 2018, exclusivamente para esse 112 

fim. Entendendo o Plenário haver a necessidade de que os Conselheiros empossados 113 

para o biênio 2018-2020 tomassem conhecimento e analisassem as propostas de 114 

alteração apresentadas pela Comissão anteriormente responsável pelo trabalho de 115 

revisão do documento, os Conselheiros sugeriram que antes de ser discutido pelo 116 

Pleno, uma nova comissão analisasse a proposta. Diante disso, a Presidente 117 

apresentou duas propostas de encaminhamento, sendo uma pela discussão do 118 

documento pelo Pleno, que submetida à votação obteve 02 (dois) votos favoráveis, e 119 

outra pela constituição de uma comissão que realizará avaliação prévia do documento 120 

referente à alteração das Normas Acadêmicas dos cursos da EPTNM, obtendo 09 121 

(nove) votos favoráveis. Houve ainda 01 (uma) abstenção. Tendo sido aprovada a 122 

primeira proposta de encaminhamento, constituiu-se a Comissão composta pelos 123 

membros da Câmara de Legislação e Normas e pelas Conselheiras Fernanda 124 

Nascimento Paschoal Badaró e Maria Beatriz Guimarães Barbosa, que deverá concluir 125 

seus trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar desta data. Não havendo tempo 126 

hábil para tratar dos demais itens da pauta da reunião, a Presidente agradeceu a todos 127 

Conselheiros e, às doze horas e cinquenta minutos, encerrou a reunião. Eu, Daniela 128 

Henriques Ferreira de Castro Souza, Assistente em Administração, lavrei a presente ata 129 

que, após sua leitura e aprovação, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. 130 

Belo Horizonte, 19 de abril de 2018.  131 

Representação da DEPT 

 
 
Carla Simone Chamon 
 
Ezequiel de Souza Costa Júnior 
 

 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
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Representação Docente 
 
Área de Ciências Humanas e suas Tecnologias  

 
 

Igor Mota Morici 
 
 
Leandro Braga de Andrade 
 

 
 

___________________________________ 
 
 

___________________________________ 
 

 
 
Área de Matemática e Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

 
 
Maria Beatriz Guimarães Barbosa 
 
 
Almir Gonçalves Vieira 
 
 
Aniel da Costa Lima 
 
 

 
 

___________________________________ 
 
 

___________________________________ 
 
 

___________________________________ 
 

 
Eixo Tecnológico de Informação e Comunicação 

 
 
José Geraldo Ribeiro Júnior 

 
 

___________________________________ 
 

 
 
Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde; Produção Industrial e Recursos Naturais 

 
 
Jeannette de Magalhães Moreira Lopes 
 
 
Lúcia Emília Letro Ribeiro 
 

 
 

___________________________________ 
 
 

___________________________________ 
 

 

Eixo Tecnológico de Produção Cultural e Design; e Turismo, Hospitalidade e Lazer 
 
 
Roberta Abalen Dias 
 
 
Mabel Rocha Couto 

 
 

___________________________________ 
 
 

___________________________________ 
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Eixo Tecnológico de Infraestrutura 
 
 
Erick Brizon D’Angelo Chaib 
 
 

 
 

___________________________________ 
 
 

 

Eixo Tecnológico de Controle e Processos Industriais 
 
 
José Elias de Oliveira 
 
 
Anselmo Paulo Pires 

 
 

___________________________________ 
 
 

___________________________________ 
 

 
Servidores Técnico-administrativos 

 
 
Pedro Henrique Dias de Sousa 
 
 
Fernanda Nascimento Paschoal Badaró 
 

 
 

___________________________________ 
 
 

___________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


