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ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CEPT | ANO 2018 

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta e 1 

cinco minutos, após constatar haver quórum, a Presidente, Carla Simone Chamon, 2 

deu início à sexta reunião extraordinária do Conselho de Educação Profissional e 3 

Tecnológica (CEPT) do ano de 2018, na Sala dos Conselhos Superiores, no terceiro 4 

andar do Prédio Administrativo do Câmpus I do CEFET-MG. Compareceram à 5 

reunião,o Diretor Adjunto da Educação Profissional e Tecnológica, Ezequiel de Souza 6 

Costa Júnior, e os Conselheiros Aniel da Costa Lima, Anselmo Paulo Pires, Fernanda 7 

Nascimento Paschoal Badaró, Igor Mota Morici, Jeannette de Magalhães Moreira 8 

Lopes, José Elias de Oliveira, José Geraldo Ribeiro Júnior, Mabel Rocha Couto, Maria 9 

Beatriz Guimarães Barbosa e Roberta Abalen Dias. Item 1 – Aprovação da pauta: A 10 

Presidente submeteu a pauta da reunião à votação. A pauta, constituída por Item 1 – 11 

Aprovação da pauta; Item 2 – Pareceres da Câmara de Ensino: Reestruturação de 12 

PPCs e Item 3 – Informes da Presidente e dos Conselheiros, foi aprovada por 13 

unanimidade. Item 2 – Pareceres da Câmara de Ensino – Reestruturação de PPCs: 14 

A conselheira Maria Beatriz Guimarães Barbosa, Presidente da Câmara de Ensino, 15 

comunicou que os seguintes cursos técnicos, nas formas Concomitância Externa e 16 

Subsequente, não serão reestruturados para o ano 2019, tendo em vista a 17 

necessidade de mais discussão entre os docentes responsáveis pela elaboração da 18 

cada PPC, a fim de que a reestruturação atinja os objetivos propostos pelas 19 

Coordenações dos respectivos cursos: Informática para Internet e Eletromecânica 20 

(Câmpus Divinópolis), Eletromecânica, Estradas e Mecânica (Belo Horizonte). 21 

Informou ainda que os responsáveis pela elaboração do Projeto Pedagógico do Curso 22 

Técnico em Edificações da Unidade Conveniada de Campo Belo ainda não abriram o 23 

processo eletrônico, impossibilitando, portanto, a análise e aprovação para 24 

implantação do curso no primeiro semestre de 2019. Antes de relatar os pareceres da 25 

Câmara de Ensino, a Conselheira Fernanda Nascimento Paschoal Badaró informou 26 

que o Projeto Pedagógico de reestruturação do Curso Técnico em Mecatrônica, 27 
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formas Concomitância Externa e Subsequente, do Câmpus Varginha (Processo 28 

Eletrônico 23062.018648/2018-41) ainda apresenta algumas pendências não 29 

resolvidas pelos responsáveis, que inviabilizam a apresentação de parecer favorável à 30 

aprovação do PPC, neste momento. Em seguida, a Conselheira Fernanda Nascimento 31 

Paschoal Badaró apresentou o parecer favorável à aprovação do Projeto Pedagógico 32 

do Curso Técnico em Informática, nas formas Concomitância Externa e Subsequente, 33 

a ser implantado na Unidade Conveniada de Campo Belo (Processo Eletrônico 34 

23062.031839/2018-06), tendo em vista que o projeto está em conformidade com as 35 

Diretrizes Político-Pedagógicas para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio 36 

(EPTNM) do CEFET-MG, com a Matriz Curricular para os Cursos da EPTNM do 37 

CEFET-MG, nas formas de oferta concomitante e subsequente, e com a Instrução 38 

Normativa DEPT-01/2016, de 02 de junho de 2016, e que todas as pendências 39 

indicadas pela Câmara de Ensino foram devidamente solucionadas. Submetido à 40 

votação, o parecer foi aprovado por 09 (nove) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. 41 

Dando continuidade à apresentação dos pareceres da Câmara de Ensino, o 42 

Conselheiro José Elias de Oliveira relatou o parecer referente ao Projeto Pedagógico 43 

do Curso Técnico em Mecatrônica, nas formas Concomitância Externa e Subsequente, 44 

a ser implantado na Unidade Conveniada de Campo Belo (Processo Eletrônico 45 

23062.031684/2018-08). O Conselheiro José Elias de Oliveira informou que os 46 

objetivos do curso e a organização curricular estão em conformidade com as Diretrizes 47 

Político-Pedagógicas para a EPTNM do CEFET-MG, assim como a carga horária 48 

destinada ao Estágio Supervisionado está em conformidade com o Regulamento de 49 

Estágio do CEFET-MG, e o eixo tecnológico e a carga horária do curso estão de 50 

acordo com o que preconiza o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (CNCT) – 51 

Edição 2016. No entanto, a comissão responsável pela análise do PPC identificou a 52 

necessidade de correções relativas ao conteúdo, dada a não previsão de implantação 53 

da disciplina Usinagem Convencional e por Controle Numérico Computadorizado 54 

(CNC), apontando aos proponentes do projeto que a referida disciplina é indicada no 55 

CNCT como parte da infraestrutura mínima requerida para o Curso Técnico em 56 

Mecatrônica. Diante disso, o voto da comissão foi pela devolução do Projeto 57 

Pedagógico ao proponente para realização dos devidos ajustes. Submetido à votação, 58 

o parecer pela devolução do processo ao proponente foi aprovado por unanimidade. 59 

Item 3 – Informes da Presidente e dos Conselheiros: A Presidente alertou a todos 60 

acerca do encerramento de funcionamento do Sistema Acadêmico Qualidata e da 61 

implantação, a partir de janeiro de 2019, do Sistema Integrado de Gestão de 62 

Atividades Acadêmicas (SIGAA). Informou ainda que, após o dia 31 de dezembro de 63 

2018, o Sistema Qualidata apenas estará disponível para realização de consultas, não 64 
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sendo mais possível efetuar qualquer tipo de lançamento no Sistema. Em seguida, a 65 

Presidente informou que os Diretores de Câmpus receberam as primeiras orientações 66 

para realização da Jornada Pedagógica, evento que dará início ao ano escolar de 67 

2019, por meio do Memorando Circular nº 296/2018 – DEPT/DG/CEFETMG, assinado 68 

pelos Diretores da EPT, Graduação e Pós-graduação. Destacou que a abertura do 69 

evento, que contará com a participação dos docentes dos três níveis de ensino da 70 

Instituição, será realizada por Prof. Flávio dos Santos, Diretor-Geral, no auditório do 71 

Câmpus I e transmitida, em tempo real, a todos os Câmpus da Instituição. Informou 72 

ainda que um professor da Universidade Federal de Minas Gerais foi convidado a 73 

apresentar uma palestra sobre o tema liberdade de cátedra, dando início à discussão 74 

sobre a Resolução CD-048/18, que assegura a liberdade de expressão no ambiente 75 

educacional do CEFET-MG, bem como ao pluralismo de ideias e às concepções 76 

pedagógicas e o apreço à tolerância. A Presidente também informou que um dos itens 77 

da pauta da primeira reunião ordinária do CEPT, em 2019, será a realização do 4º 78 

Seminário da EPTNM e que, por isso, é importante que os Conselheiros deem início à 79 

reflexão sobre o tema a ser proposto e demais observações pertinentes, para que 80 

tragam suas contribuições na próxima reunião. Dando continuidade aos informes, o 81 

Conselheiro Igor Mota Morici, representante do CEPT no Conselho de Ensino, 82 

Pesquisa e Extensão (CEPE), relatou que os seguintes temas, encaminhados por este 83 

Conselho, foram abordados na última reunião realizada pelo CEPE: (i)  o pedido de 84 

esclarecimento, em atendimento à solicitação do Conselheiro Aniel da Costa Lima, 85 

acerca do motivo que levou ao CEPE manter o recesso no período de 07 a 11 de 86 

outubro de 2019 nas datas fundamentais aprovadas para a elaboração dos 87 

calendários escolares do ano de 2019 (Resolução CEPE-19/2018) e (ii) o pedido de 88 

homologação da Resolução CEPT-32/18, que aprova a alteração da carga horária da 89 

disciplina Língua Portuguesa da primeira série dos cursos da EPTNM, forma 90 

Integrada, do Câmpus Belo Horizonte. Quanto ao primeiro item, o Conselheiro 91 

informou que a solicitação de esclarecimento não foi levada ao conhecimento do 92 

plenário, por entender que essa não era uma demanda do CEPT, mas apenas de um 93 

dos seus Conselheiros. Informou ainda que a Diretoria do Câmpus Araxá também 94 

encaminhou ao CEPE a solicitação de alteração desse período de recesso, tendo em 95 

vista a existência de um feriado municipal na semana seguinte. Por essa razão, uma 96 

comissão foi constituída para análise da solicitação daquele Câmpus. Com relação à 97 

alteração da carga horária da disciplina Língua Portuguesa na primeira série dos 98 

cursos técnicos em Belo Horizonte, o Conselheiro Igor Mota Morici esclareceu que, 99 

embora não tenha omitido ter sido contrário à alteração no momento em que houve as 100 

discussões no CEPT, apresentou ao CEPE a fundamentação e os argumentos 101 
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elencados pelos representantes do Departamento de Linguagem e Tecnologia 102 

(DELTEC) para tal alteração. Quanto submetida à votação no CEPE, a homologação 103 

da Resolução CEPT-32/18 foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a Presidente 104 

perguntou se o Conselheiro Igor Mota Morici tinha alguma informação sobre a 105 

discussão do pedido de delegação de competências encaminhado pelo CEPT ao 106 

CEPE. O Conselheiro informou que uma comissão foi constituída para discutir sobre o 107 

pedido do CEPT, assim como o encaminhado pelo Conselho de Graduação (CGRAD). 108 

O Conselheiro Igor Mota Morici ainda informou que o Presidente do CEPE, Prof. Flávio 109 

dos Santos, esclareceu que algumas competências, tais como a de aprovação de 110 

alteração de Projetos Pedagógicos, não foram inicialmente delegadas ao CEPT e ao 111 

CGRAD em razão da pouca experiência dos Conselheiros. No entanto, nos últimos 112 

tempos, tem-se observado o amadurecimento do CEPT e do CGRAD em suas 113 

deliberações, justificando, portanto, a dispensa da obrigatoriedade de que algumas 114 

dessas sejam encaminhadas para homologação do CEPE. A Presidente comunicou 115 

que, no período de 12 a 14 de dezembro, o CEFET-MG realizou o encontro de 116 

formação de Gestores Acadêmicos, eleitos para atuação no próximo biênio, e fez uma 117 

análise positiva do evento, primeiro dessa natureza realizado pela Instituição. 118 

Comunicou também que está prevista a realização de dois encontros em 2019, sendo 119 

um deles com a participação de todos professores efetivos da disciplina Língua 120 

Portuguesa e o outro, com todos os professores efetivos da disciplina Matemática. Às 121 

onze horas e três minutos, a Presidente agradeceu a presença dos Conselheiros, 122 

desejou Boas Festas e Férias a todos os presentes e encerrou a reunião. Eu, Daniela 123 

Henriques Ferreira de Castro Souza, Assistente em Administração, lavrei a presente 124 

ata que, após sua leitura e aprovação, foi assinada por todos os Conselheiros 125 

presentes. Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2018.  126 
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