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Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, realizou-se a oitava 1 

reunião ordinária do Conselho de Educação Profissional e Tecnológica (CEPT) do ano 2 

de 2017, na Sala dos Conselhos Superiores, no terceiro andar do Prédio 3 

Administrativo do Campus I do CEFET-MG, sob a presidência do Diretor Adjunto de 4 

Educação Profissional e Tecnológica, Ezequiel Souza Costa Júnior. A Diretora de 5 

Educação Profissional e Tecnológica, Carla Simone Chamon, foi submetida a um 6 

procedimento cirúrgico, impossibilitando seu comparecimento à reunião. Como 7 

previamente acordado, esta reunião do Conselho foi realizada, excepcionalmente, nos 8 

turnos da manhã e da tarde, contando com a participação, nos dois períodos, da 9 

Coordenadora Geral de Desenvolvimento e Acompanhamento da Educação 10 

Profissional e Tecnológica, Maria Beatriz Guimarães Barbosa, e dos Conselheiros 11 

Carlos Wagner Moura e Silva, Fernanda Nascimento Paschoal Badaró, Francisco de 12 

Assis Marinho Lanza, Jeannette de Magalhães Moreira Lopes, José Elias de Oliveira e 13 

Marcos Gonçalves Rios. O Conselheiro Daniel Braga Hübner somente pôde 14 

comparecer à reunião no período da tarde, ao contrário dos Conselheiros Almir 15 

Gonçalves Vieira e William Geraldo Sallum que, em razão de compromissos 16 

previamente agendados nas respectivas Coordenações onde exercem suas funções, 17 

não puderam retornar à reunião no período da tarde. Item 1-  Verificação de quórum: 18 

Realizada a verificação, o Presidente constatou haver quórum e deu início à reunião, 19 

às nove horas e quarenta minutos. Item 2 – Aprovação da pauta: O Presidente 20 

apresentou a proposta de pauta aos Conselheiros: Item 1 – Verificação de quórum; 21 

Item 2 – Aprovação da pauta; Item 3 – Aprovação da ata da 8ª Reunião Ordinária; Item 22 

4 – Revisão das Normas Acadêmicas dos Cursos da EPTNM e Item 5 – Informes do 23 

Presidente e dos Conselheiros. Submetida à votação, a pauta foi aprovada por 24 

unanimidade. Item 3 – Aprovação da ata da 8ª Reunião Ordinária: O Presidente 25 

submeteu à apreciação a ata referente à 8ª Reunião Ordinária, realizada no dia 14 de 26 

setembro de 2017. A Conselheira Jeannette de Magalhães Moreira Lopes e a 27 

Coordenadora Maria Beatriz Guimarães Barbosa sugeriram algumas alterações na 28 

redação do documento, que foram aceitas pelos Conselheiros. Submetida à votação, a 29 
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ata foi aprovada por 07 (sete) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. Item 4 – 30 

Revisão das Normas Acadêmicas dos Cursos da EPTNM: A Conselheira Fernanda 31 

Nascimento Paschoal Badaró deu início à discussão, apresentando ao Plenário as 32 

sugestões enviadas pela comunidade do CEFET-MG à Câmara de Legislação e 33 

Normas a respeito da revisão do título das Normas Acadêmicas que trata do Sistema 34 

de Avaliação da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. A Conselheira 35 

informou que a Câmara de Legislação e Normas acatou a proposta do Departamento 36 

de Ciências Sociais e Filosofia para a manutenção do texto dos artigos 41, 42 e 43 das 37 

Normas Acadêmicas vigentes, assim como realizou a alteração sugerida pela 38 

Coordenação Pedagógica dos Campi Belo Horizonte, Contagem, Curvelo, Divinópolis, 39 

Varginha e Timóteo, substituindo o termo “realimentar” por “reorientar” na redação do 40 

inciso I do artigo que traz os objetivos do Sistema de avaliação da Educação 41 

Profissional Técnica de Nível Médio do CEFET-MG, ficando assim o texto final: 42 

“reorientar, de forma dinâmica, o processo ensino-aprendizagem e criar condições 43 

para o seu aprimoramento e desenvolvimento dos seus participantes.” Com relação ao 44 

capítulo que trata dos tipos de avaliação e de sua aplicação, a Conselheira Fernanda 45 

Nascimento Paschoal Badaró informou haver recebido várias sugestões de alteração, 46 

tais como a redução do número de tipos de avaliações, a redefinição do formato das 47 

Avaliações Somativas (AS), a definição dos responsáveis pela avaliação diagnóstica e 48 

a inclusão da Avaliação Qualitativa Processual Contínua (AQPC), visando a 49 

contemplar as práticas distintas daquelas para as quais se aplicam as Avaliações 50 

Somativas e Formativas. No entanto, tais sugestões foram indeferidas pela Câmara de 51 

Legislação e Normas, assim como as sugestões de que fosse obrigatória a realização 52 

das Avaliações Diagnósticas no início do ano letivo e de que fosse estabelecido o 53 

máximo de duas Avaliações Formativas no mesmo dia letivo.  Diversas sugestões 54 

referentes à realização de Avaliação Somativa foram recebidas e indeferidas pela 55 

Câmara de Legislação e Normas. No entanto, ao tomar conhecimento das sugestões, 56 

o Plenário discutiu e optou por incluir um parágrafo estabelecendo que os professores 57 

das disciplinas teóricas da parte específica poderão solicitar ao Colegiado de Curso a 58 

inclusão da realização de Avaliação Somativa no período determinado no Calendário 59 

Escolar. O Plenário ainda definiu, de modo consensual, a necessidade de se criar uma 60 

seção nas Normas Acadêmicas destinada a tratar das avaliações dos cursos da 61 

Educação a Distância (EaD), na qual deverá ser incluído que “as avaliações dos 62 

alunos da modalidade EaD são presenciais e realizadas nos Polos, conforme 63 

legislação. ” Em seguida, o Plenário decidiu pela exclusão do parágrafo do artigo 64 

referente às Avaliações Somativas no capítulo que trata dos instrumentos de 65 

avaliação, que trazia a redação: “caso haja apenas um professor da disciplina, a 66 
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elaboração da Avaliação Somativa (AS) será de sua responsabilidade. ” O Presidente 67 

suspendeu a reunião, estabelecendo que seu reinício se desse às treze horas e trinta 68 

minutos. No horário combinado, constatando haver quórum, o Presidente reiniciou a 69 

reunião e a discussão da revisão das Normas Acadêmicas, a partir do capítulo 70 

referente à distribuição de pontos para os cursos de regime anual. A Conselheira 71 

Fernanda Nascimento Paschoal Badaró informou que a Câmara de Legislação e 72 

Normas acatou a sugestão da Coordenação Pedagógica do Campus Timóteo para 73 

que, de acordo com o Projeto Pedagógico de Curso, disciplinas bimestrais ou 74 

semestrais possam ser admitidas. Com relação à distribuição de pontos por bimestre 75 

letivo para todas as disciplinas, o Plenário decidiu que essa será de vinte pontos no 76 

primeiro e no terceiro bimestres e de trinta pontos no segundo e no quarto bimestres. 77 

Também ficou decidida a retirada do artigo que tratava da distribuição de pontos por 78 

bimestre para as disciplinas que somente têm Avaliações Formativas. Os 79 

Conselheiros, em consenso, decidiram que cada Avaliação Formativa será pontuada 80 

em, no máximo, 50% (cinquenta por cento) do total de pontos a serem distribuídos no 81 

bimestre. Ficou também determinado, após discussão, que nas disciplinas práticas, 82 

com duração bimestral ou semestral, serão distribuídos 100 (cem) pontos, sendo 40 83 

(quarenta) pontos em avaliações individuais e 60 (sessenta) pontos durante a 84 

realização das aulas práticas em observação sistemática de desempenho, a critério do 85 

professor. O Presidente, diante da ausência do Conselheiro William Geraldo Sallum, 86 

Coordenador de Curso EaD e detentor de vasta experiência nessa área, sugeriu que a 87 

discussão sobre os artigos relacionados à distribuição de pontos nos cursos da EaD 88 

fosse adiada para a próxima reunião. Aprovada a sugestão, os Conselheiros passaram 89 

à discussão sobre o capítulo que trata da recuperação. Os Conselheiros decidiram por 90 

retirar das Normas Acadêmicas a recuperação continuada de conteúdo, deixando 91 

apenas a recuperação final, que será oferecida, no final do período letivo, aos alunos 92 

que obtiverem Nota de Aproveitamento (NA) insuficiente. Entendendo haver a 93 

necessidade de aprofundar a discussão sobre o tema, os Conselheiros decidiram adiar 94 

a decisão sobre os critérios para concessão do direito à Recuperação Final para a 95 

próxima reunião e o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 96 

Eu, Daniela Henriques Ferreira de Castro Souza, Assistente em Administração, lavrei 97 

a presente ata que, após sua leitura e aprovação, foi assinada por todos os 98 

Conselheiros presentes. Belo Horizonte, 28 de setembro de 2017.  99 

Representação da DEPT 

 
 
Ezequiel de Souza Costa Júnior 
Presidente 
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