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Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às nove horas e vinte minutos, teve 1 

início a quarta reunião ordinária do Conselho de Educação Profissional e Tecnológica 2 

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

Administrativo do Campus I do CEFET-MG, sob a presidência da Diretora de Educação 4 

Profissional e Tecnológica, Carla Simone Chamon. Compareceram à reunião o Diretor 5 

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

Conselheiros Aniel da Costa Lima, Anselmo Paulo Pires, Antônio Luiz Prado Serenini, 7 

Erick Brizon D’Angelo Chaib, Fernanda Nascimento Paschoal Badaró, Igor Mota Morici, 8 

Jeannette de Magalhães Moreira Lopes, José Elias de Oliveira, Lúcia Emília Letro 9 

Ribeiro, Mabel Rocha Couto, Maria Beatriz Guimarães Barbosa, Maurílio Alves Martins 10 

da Costa, e Roberta Abalen Dias. Justificaram a ausência a esta reunião, os 11 

Conselheiros Sérgio Roberto Gomide Filho, devido à participação em evento promovido 12 

pelo Ministério da Educação (MEC), em Brasília; José Geraldo Ribeiro Júnior, pela 13 

participação em Congresso; Rafaela Campos Duarte Silva e Pedro Henrique Dias de 14 

Sousa, em razão da participação de ambos no CONFASUBRA, no período de 07 a 11 15 

de maio de 2018. Verificada a existência de quórum, a Presidente deu início à reunião. 16 

Item 1 – Aprovação da pauta: Apresentada a proposta de pauta, o Conselheiro Aniel 17 

da Costa Lima solicitou a inclusão do item “Colegiados de Cursos da EPTNM”, e a 18 

Presidente, a inclusão dos itens “Solicitações de alteração das datas do SECLEPT 19 

(Campi Curvelo e Contagem)” e “Aprovação de reunião extraordinária do CEPT para o 20 

dia 24 de maio de 2018”, assim como a retirada do item “Aprovação da ata da 3ª Reunião 21 

Ordinária do CEPT, realizada no dia 19 de abril de 2018”. Submetida à votação, a pauta 22 

foi aprovada por unanimidade, ficando assim definida: Item 1 – Aprovação da Pauta; 23 

Item 2 – Representação discente no CEPT; Item 3 – Quadro de vagas para o Processo 24 

Seletivo 2019; Item 4 – Colegiados dos Cursos da EPTNM; Item 5 – Solicitações de 25 

alteração das datas do SECLEPT (Campi Curvelo e Contagem); Item 6 – Aprovação de 26 
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reunião extraordinária do CEPT para o dia 24 de maio de 2018 e Item 7 – Informes da 27 

Presidente e dos Conselheiros. Item 2 – Representação discente no CEPT: A 28 

Presidente propôs a constituição de uma Comissão para elaborar proposta para 29 

viabilizar, a representação discente neste Conselho. A Presidente indicou a Conselheira 30 

Rafaela Campos Duarte Silva e os Conselheiros Aniel da Costa Lima, Igor Mota Morici 31 

e Maurílio Alves Martins da Costa manifestaram o interesse em compor a referida 32 

Comissão. Submetida à votação, a criação da Comissão foi aprovada por 11 (onze) 33 

votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. Ficou ainda determinado o prazo de 60 34 

(sessenta) dias para conclusão dos trabalhos e apresentação da proposta na 6ª Reunião 35 

Ordinária deste Conselho, prevista para o dia 12 de julho de 2018. Item 3 – Quadro de 36 

vagas para o Processo Seletivo 2019: A Presidente apresentou o quadro de vagas 37 

para o Processo Seletivo 2019, elaborado a partir das propostas enviadas pelos 38 

Coordenadores de Cursos da EPTNM. Com o objetivo de minimizar o problema de 39 

superlotação de salas de primeiro ano, verificada em alguns cursos integrados do 40 

CEFET-MG e utilizando o critério adotado pela última legislatura do CEPT para fazer 41 

ajustes no quadro de vagas, a Presidente propôs, após avaliação dos números de 42 

alunos atualmente matriculados nas turmas de primeira série de todos os cursos da 43 

forma Integrada, o seguinte ajuste na oferta: cursos cujas turmas da primeira série 44 

tenham até 42 (quarenta e dois) alunos matriculados, ofertar 36 (trinta e seis) vagas; 45 

com 43 (quarenta e três) a 48 (quarenta e oito) alunos matriculados, ofertar 34 (trinta e 46 

quatro) vagas e aquelas turmas que tenham mais de 48 (quarenta e oito), ofertar 32 47 

(trinta e duas) vagas para o Processo Seletivo 2019. Informou ainda que a DEPT não 48 

apresentou contraproposta para os números de vagas solicitados pelos Coordenadores 49 

para os cursos da EPTNM nas formas Concomitância Externa e Subsequente. 50 

Esclareceu, no entanto, que diferentemente dos anos anteriores, essa proposta não foi 51 

previamente discutida com os Coordenadores dos Cursos. Embora a proposta em seu 52 

somatório total, considerando todos os Campus, não apresente decréscimo no número 53 

de vagas a serem ofertadas para os cursos da Educação Profissional Técnica de Nível 54 

Médio, os Conselheiros Igor Mota Morici e Anselmo Paulo Pires expuseram 55 

preocupação com a possibilidade de diminuição de vagas para os cursos técnicos da 56 

Instituição. O Conselheiro Anselmo Paulo Pires apontou que, em Belo Horizonte, vem 57 

observando a ampliação do número de vagas para os cursos de Graduação e Pós-58 

Graduação em detrimento do número de vagas ofertadas para os cursos da EPTNM.   59 

Retomando a discussão do quadro de vagas para o ano 2019, a Presidente esclareceu 60 

que a ligeira diminuição do número de vagas ofertadas em alguns cursos tem o objetivo 61 

de evitar o excesso de alunos nas turmas de primeira série, fato esse que tende a 62 

aumentar os índices de retenção. Observou ainda que, utilizado o critério exposto, há 63 
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casos em que é possível aumentar o número de vagas em relação ao solicitado pelos 64 

Coordenadores. A Conselheira Lúcia Emília Letro Ribeiro solicitou que, para melhor 65 

subsidiar as análises do Conselho, sejam trazidos a Plenário os números de docentes 66 

atualmente em efetivo exercício na Instituição. A Presidente lembrou que essa é uma 67 

ação entre outras que visa fazer face ao problema  da retenção e da evasão, e que a 68 

Diretoria de Educação Profissional e Tecnológica vem adotando várias medidas nesse 69 

sentido, como (i) a orientação aos departamentos de que a definição dos professores  70 

das turmas de primeiras séries dos cursos da EPTNM levem em conta o perfil docente 71 

e necessidade de evitara substituição de professores durante o ano, principalmente para 72 

esses alunos que iniciam sua vida acadêmica nesta Instituição; (ii) o Programa de 73 

Aperfeiçoamento Docente e (iii) o Programa de Monitoria para os alunos da EPTNM. 74 

Diante das considerações em Plenário, a Presidente propôs que os Coordenadores dos 75 

Cursos cujas propostas de oferta de vagas sejam divergentes da apresentada pela 76 

DEPT sejam contatados, para que a proposta final do quadro de vagas a serem 77 

ofertadas no Processo Seletivo 2019 seja submetida à votação, na primeira reunião 78 

extraordinária deste Conselho, no dia 24 de maio de 2018. A proposta de 79 

encaminhamento foi aprovada por unanimidade, assim como, consequentemente, o 80 

item 7 (Aprovação de reunião extraordinária do CEPT para o dia 24 de maio de 2018) 81 

da pauta desta reunião. Item 4 – Colegiados dos Cursos da EPTNM: O Conselheiro 82 

Aniel da Costa Lima informou que a Resolução CEPE-39/09, que aprova o Regulamento 83 

dos Colegiados de Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, não 84 

especifica a quem cabe exarar a Portaria que homologa a constituição dos Colegiados. 85 

O Diretor Adjunto de Educação Profissional e Tecnológica, Ezequiel de Souza Costa 86 

Júnior, esclareceu que, atendendo a Resolução CD-022/17, que estabelece as normas 87 

para a unificação dos mandatos dos integrantes dos órgãos colegiados, identificou a 88 

necessidade de estabelecer procedimentos em consonância com a Diretoria-Geral para 89 

regularizar a situação daqueles Colegiados, cujos mandatos dos membros tenham o 90 

encerramento previsto para o primeiro semestre de 2018 ou para data posterior a 31 de 91 

janeiro de 2019. Definiu-se, portanto, que no primeiro caso, o mandato seja 92 

automaticamente prorrogado até o dia 31 de janeiro de 2019 e para aqueles que o 93 

mandato se estenderá após o dia 31 de janeiro de 2019, os membros que serão eleitos 94 

em outubro de 2018 serão comunicados que o início dos seus mandatos se dará a partir 95 

da data do término dos membros do Colegiado em vigor, não implicando na prorrogação 96 

da data prevista para o seu término, que será em 31 de janeiro de 2021. Feitos os 97 

esclarecimentos, a Presidente passou ao Item 5 – Solicitações de alteração das datas 98 

do SECLEPT (Campi Curvelo e Contagem). A Presidente informou que, tendo em 99 

vista que os Calendários Escolares contendo as datas dos Seminários de Conclusão 100 
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dos Cursos da Educação Profissional e Tecnológica foram aprovados por este 101 

Conselho, faz-se necessário submeter a solicitação de alteração à aprovação deste 102 

Plenário. Submetidas à votação, as solicitações de alteração das datas do SECLEPT 103 

foram aprovadas por unanimidade, ficando definidas as datas de 22 e 23 de novembro 104 

de 2018 no calendário do Campus Contagem e o dia 30 de junho de 2018 no calendário 105 

do Campus Curvelo. Item 7 – Informes da Presidente e dos Conselheiros: A 106 

Presidente informou que a pauta da primeira reunião extraordinária do CEPT, no dia 24 107 

de maio de 2018, será composta pela aprovação do quadro de vagas para o Processo 108 

Seletivo 2019 e apresentação dos pareceres dos Projetos Pedagógicos dos Cursos que 109 

serão ofertados em Nova Lima e Campo Belo. A Presidente comunicou ainda que, de 110 

acordo com o processo licitatório, foi definido que o 3º Seminário da Educação 111 

Profissional Técnica de Nível Médio será realizado no Hotel Fazenda Canto da Siriema, 112 

em Jaboticatubas, Minas Gerais, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2018. Em seguida, A 113 

Conselheira Lúcia Emília Letro Ribeiro expôs que tem encontrado, assim como seus 114 

colegas do Departamento de Química, vários problemas no preenchimento do 115 

formulário de encargos didáticos e que não tem obtido resposta aos pedidos de solução 116 

encaminhados ao Escritório de Projetos. A Conselheira Maria Beatriz Guimarães 117 

Barbosa, Coordenadora Geral de Desenvolvimento e Acompanhamento da Educação 118 

Profissional e Tecnológica, informou que vários ajustes referentes às matrizes 119 

curriculares dos cursos da EPTNM já foram realizados, após reunião realizada com o 120 

servidor responsável no Escritório de Projetos e solicitou à Conselheira Lúcia Emília 121 

Letro Ribeiro que encaminhe à DEPT a relação de problemas relatados pelos docentes 122 

do Departamento de Química, para conhecimento e providências. A Presidente 123 

agradeceu a presença dos Conselheiros e, às doze horas e cinco minutos, encerrou a 124 

reunião. Eu, Daniela Henriques Ferreira de Castro Souza, Assistente em Administração, 125 

lavrei a presente ata que, após sua leitura e aprovação, foi assinada por todos os 126 

Conselheiros presentes. Belo Horizonte, 10 de maio de 2018.  127 

Representação da DEPT 

 
 
Carla Simone Chamon 
 
 
Ezequiel de Souza Costa Júnior 
 

 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
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Representação Docente 
 
Área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias  

 
 

Antônio Luiz Prado Serenini 
 
 

 
 

___________________________________ 
 
 

 
Área de Ciências Humanas e suas Tecnologias  

 
 

Igor Mota Morici 

 
 

___________________________________ 
 
 

 
Área de Matemática e Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

 
 
Maria Beatriz Guimarães Barbosa 
 
 
 
Aniel da Costa Lima 
 
 

 
 

___________________________________ 
 
 
 

___________________________________ 
 

 
Eixo Tecnológico de Informação e Comunicação 

 
 
Maurílio Alves Martins da Costa 

 
 

___________________________________ 
 

 
 
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 

 
 
 
Fernanda Nascimento Paschoal Badaró 
 

 
 
 

___________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


