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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 
CONSELHO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 
 

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEPT | ANO 2018 

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às nove horas e quinze minutos, 1 

após constatar haver quórum, a Presidente, Carla Simone Chamon, deu início à sexta 2 

reunião ordinária do Conselho de Educação Profissional e Tecnológica (CEPT) do ano 3 

de 2018, na Sala dos Conselhos Superiores, no terceiro andar do Prédio Administrativo 4 

do Campus I do CEFET-MG. Compareceram à reunião, o Diretor Adjunto da Educação 5 

Profissional e Tecnológica, Ezequiel de Souza Costa Junior, e os Conselheiros Almir 6 

Gonçalves Vieira, Aniel da Costa Lima, Anselmo Paulo Pires, Erick Brizon D’Angelo 7 

Chaib, Fernanda Nascimento Paschoal Badaró, Igor Mota Morici, Jeannette de 8 

Magalhães Moreira Lopes, José Elias de Oliveira, Leandro Braga de Andrade, Mabel 9 

Rocha Couto, Pedro Henrique Dias de Sousa, Rafaela Campos Duarte Silva, Roberta 10 

Abalen Dias e Sérgio Roberto Gomide Filho. A Presidente informou haver recebido a 11 

justificativa para ausência a esta reunião dos Conselheiros Fabrício Almeida de Castro, 12 

José Geraldo Ribeiro Júnior, Maria Beatriz Guimarães Barbosa e Maurílio Alves Martins 13 

da Costa. Item 1 – Aprovação da pauta: A Presidente propôs a inclusão à pauta dos 14 

itens “Avaliação do 3º Seminário da EPTNM”, “Distribuição do Processo Eletrônico nº 15 

23062.013272/2018-88” e “Solicitação de alteração do calendário do Campus 16 

Nepomuceno para reposição dos dias letivos”. O Conselheiro Igor Mota Morici também 17 

solicitou a inclusão do item “Presença de Não-conselheiros nas reuniões do CEPT” e o 18 

Conselheiro Pedro Henrique Dias de Sousa, a antecipação da ordem de discussão do 19 

item “Apresentação do parecer de Comissão constituída na 3ª Reunião Ordinária sobre 20 

a proposta de revisão das Normas Acadêmicas dos Cursos da Educação Profissional 21 

Técnica de Nível Médio (EPTNM), elaborada pelos membros da Câmara de Legislação 22 

e Normas do biênio 2015-2017”. Submetida à votação, a pauta foi aprovada por 23 

unanimidade, ficando assim definida: Item 1 – Aprovação da pauta; Item 2 – Aprovação 24 

da ata da 5ª Reunião Ordinária; Item 3 – Avaliação do 3º Seminário da EPTNM; Item 4 25 

– Apresentação do parecer da Comissão constituída na 3ª Reunião Ordinária do CEPT, 26 

sobre a proposta de revisão das Normas Acadêmicas, elaborada por membros da 27 
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Câmara de Legislação e Normas do biênio 2015-2017; Item 5 – Procedimento para 28 

solicitação de atendimento domiciliar e trancamento de matrícula em virtude de 29 

problemas de saúde; Item 6 – Proposta – Representação discente no CEPT (Comissão); 30 

Item 7 – Solicitação de alteração do calendário do Campus Nepomuceno para reposição 31 

dos dias letivos; Item 8 – Presença de Não-conselheiros nas reuniões do CEPT; Item 9 32 

– Distribuição do Processo Eletrônico nº 23062.013272/2018-88 e Item 10 – Informes 33 

da Presidente e dos Conselheiros. Item 2 - Aprovação da ata da 5ª Reunião Ordinária: 34 

Submetida à votação, a ata da 5ª Reunião Ordinária do CEPT foi aprovada por 09 (nove) 35 

votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. Item 3 -  Avaliação do 3º Seminário da 36 

EPTNM: A Conselheira Mabel Rocha Couto, membro da Comissão constituída para 37 

realização do 3º Seminário da EPTNM, relatou que 73 (setenta e três) dos 124 (cento e 38 

vinte e quatro) participantes do Seminário responderam o questionário disponibilizado 39 

para avaliação do evento. A Conselheira Mabel Rocha Couto informou que, de uma 40 

maneira geral, o Seminário foi muito bem avaliado pelos participantes, apresentando os 41 

gráficos que demonstram que a maioria avaliou como “Muito bom” (opções de conceito 42 

apresentadas no questionário: ruim, regular, bom e muito bom) os itens “Organização”, 43 

“Local do evento”, “Hospedagem”, “Alimentação” e “Tema do Seminário”. A “Avaliação 44 

Geral” e a “Relevância do Seminário” foram avaliadas pela maioria como “4” ou “5””, em 45 

uma escala de 1 a 5. A Conselheira ainda informou que foram muitos os temas sugeridos 46 

para o próximo Seminário da EPTNM, sendo alguns desses coincidentes. Dentre os 47 

vários temas sugeridos, destacou “A formação continuada de docentes”, “Condições de 48 

trabalho dos docentes”, “Processo de seleção dos discentes”, “Nivelamento dos 49 

discentes”, “Ações afirmativas no CEFET-MG”, “Integração dos cursos intercampi”, 50 

“Normas disciplinares”, “Educação a distância”, “Acompanhamento de egressos”, 51 

“Avaliação da EPTNM”, “Estágio e pesquisa”, “Neurociências e suas aplicações na 52 

prática docente”, “Currículo integrado”, “A EPTNM e o mercado de trabalho” e as 53 

“Mudanças legais do Ensino Médio”.Com relação às críticas e sugestões, a Conselheira 54 

Mabel Rocha Couto expôs que foi recorrente a crítica ao fato dos palestrantes terem 55 

utilizado pouco os recursos multimídia e que o tempo destinado às palestras poderia ser 56 

maior. Destacou que recebeu algumas sugestões para que o tempo de discussão dos 57 

grupos de trabalhos seja ampliado na realização do próximo Seminário. Por último, 58 

informou que vários participantes deixaram comentários avaliando positivamente o 59 

impacto do Seminário e dos temas discutidos no desenvolvimento de suas atividades 60 

no CEFET-MG, particularmente no aperfeiçoamento da relação entre a prática de ensino 61 

e aprendizagem e na maior integração entre os participantes de todos os Campi do 62 

CEFET-MG. Às nove horas e quarenta e cinco minutos, registrou-se a chegada do 63 

Conselheiro Aniel da Costa Lima. Às dez horas e quinze minutos, registrou-se a saída 64 
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da Conselheira Mabel Rocha Couto. Item 4 – Apresentação do parecer da Comissão 65 

constituída na 3ª Reunião Ordinária do CEPT, sobre a proposta de revisão das 66 

Normas Acadêmicas, elaborada por membros da Câmara de Legislação e Normas 67 

do biênio 2015-2017: O Conselheiro Pedro Henrique Dias de Sousa, Presidente da 68 

Câmara de Legislação e Normas, solicitou a prorrogação por 60 (sessenta) dias, para 69 

apresentação do texto de revisão das Normas Acadêmicas dos Cursos da EPTNM. A 70 

Presidente, Carla Simone Chamon, esclareceu que a Comissão não foi constituída com 71 

a finalidade de revisar a proposta elaborada pela Câmara de Legislação e Normas da 72 

legislatura anterior, que, inclusive, já foi parcialmente apreciada pelo Plenário, mas sim 73 

de apresentar as considerações destacadas pelos atuais Conselheiros que compõem a 74 

Câmara de Legislação e Normas sobre o texto proposto, a fim de facilitar os trabalhos 75 

deste Plenário na revisão das Normas Acadêmicas. O Conselheiro Igor Mota Morici se 76 

manifestou favorável à proposta do Conselheiro Pedro Henrique Dias de Sousa para 77 

ampliação do tempo de discussão da Câmara de Legislação e Normas sobre o tema, 78 

por entender haver necessidade de se aprofundar no estudo dos fundamentos que 79 

regem as Normas Acadêmicas e para o amadurecimento dos debates, acrescentando 80 

que, caso necessário, o prazo de 60 (sessenta) dias deveria ser novamente estendido. 81 

A Presidente propôs que esse aprofundamento e amadurecimento do debate fosse feito 82 

pelo conjunto dos Conselheiros, em reuniões Plenárias, por meio da discussão da 83 

revisão das Normas Acadêmicas em reuniões extraordinárias, a serem realizadas a 84 

partir do mês de agosto. O Conselheiro Erick Brizon D’Angelo Chaib ratificou a proposta 85 

apresentada pela Presidente. O Conselheiro Almir Gonçalves Vieira expôs sua 86 

experiência com a elaboração e aprovação das Normas Acadêmicas dos Cursos da 87 

EPTNM atualmente em vigência e apresentou sua preocupação em relação à 88 

manutenção da discussão apenas no âmbito da comissão por tempo indefinido, 89 

defendendo que os trabalhos de revisão sejam reiniciados o mais rapidamente possível 90 

em Plenário. A Presidente apresentou sua proposta para que a revisão das Normas 91 

Acadêmicas seja discutida no Pleno, a partir de agosto de 2018. Submetida à votação, 92 

a proposta foi aprovada por 08 (oito) votos favoráveis e 04 (quatro) contrários. Em 93 

seguida, a Presidente submeteu à votação a proposta para que, concomitantemente à 94 

discussão em Plenário, a Câmara de Legislação e Normas e a Câmara de Ensino 95 

apresentem pareceres sobre tópicos específicos solicitados previamente pelo Pleno. A 96 

proposta foi aprovada por 11 (onze) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. Item 5 – 97 

Procedimento para solicitação de atendimento domiciliar e trancamento de 98 

matrícula em virtude de problemas de saúde: A Presidente relatou que a servidora 99 

Maria Salete Guimarães Moreira, lotada na Divisão de Promoção da Saúde e Qualidade 100 

de Vida no Trabalho da Coordenação da Unidade SIASS do CEFET-MG, solicitou 101 
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alteração da norma que determina que todos os atestados apresentados por discentes 102 

sejam obrigatoriamente validados por médicos oficiais do CEFET-MG. Após discussão 103 

e constatação de que as Normas Acadêmicas dos cursos da EPTNM não preveem a 104 

obrigatoriedade de validação no Setor de Serviço Médico do CEFET-MG dos atestados 105 

apresentados por discentes, para os casos de solicitação de realização de prova de 106 

segunda chamada e regime de estudos especiais, a Presidente apresentou a proposta 107 

para que se respondesse à solicitação da  Sra. Maria Salete Guimarães Moreira,  108 

esclarecendo que o procedimento relatado somente é obrigatório no caso de solicitação 109 

de trancamento de matrícula fora do prazo de alunos dos cursos da EPTNM e que, para 110 

esse caso, a exigência de validação do atestado médico e demais procedimentos serão 111 

discutidos pelos Conselheiros, durante os trabalhos para revisão das Normas 112 

Acadêmicas. Submetida à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Item 6 – 113 

Proposta – Representação discente no CEPT (Comissão): Na quarta reunião 114 

ordinária, foi constituída uma Comissão composta pelos Conselheiros Igor Mota Morici, 115 

Rafaela Campos Duarte Silva, Aniel da Costa Lima e Maurílio Alves Martins da Costa 116 

para apresentar proposta que viabilize a efetiva representação discente neste Conselho. 117 

O Conselheiro Igor Mota Morici informou que a Comissão constatou haver alguns pontos 118 

complexos para assegurar a participação de discentes, especialmente daqueles 119 

matriculados nos Campi do interior, por questões relacionadas ao pagamento de diárias, 120 

transporte e hospedagem, ressaltando que esses discentes poderão ser menores de 121 

idade, além de ressaltar a dificuldade na indicação de um discente que represente todos 122 

os Campi, visto que os Grêmios Estudantis são locais. Esclareceu ainda que a 123 

Resolução CD-039/17, que revogou a Resolução CD-073/08, alterou o inciso IX do Art. 124 

3º do Regulamento do Conselho de Educação Profissional e Tecnológica do CEFET-125 

MG, fazendo com que os 02 (dois) representantes discentes dos cursos técnicos de 126 

nível médio, regularmente matriculados, sejam indicados por suas entidades 127 

representativas legal e formalmente constituídas perante o CEFET-MG e, não mais, 128 

eleitos por seus pares. Além disso, informou que a comissão não teve tempo hábil para 129 

discutir a questão com os representantes dos grêmios. O Conselheiro Leandro Braga 130 

de Andrade, em consenso com o Conselheiro Igor Mota Morici, propôs que os 131 

representantes discentes voltem a ser eleitos por seus pares, em certame que poderia 132 

ser realizado pela Comissão responsável pela eleição dos demais representantes deste 133 

Conselho, assim como já ocorre para a eleição da Direção Geral e de Diretorias de 134 

Campus. Após discussão, ficou definido que a Comissão apresentará, na próxima 135 

reunião ordinária, sua proposta para viabilizar a representação dos discentes neste 136 

Conselho. Em razão da impossibilidade de manutenção do quórum e continuação da 137 

reunião, a Presidente apenas relatou que a Diretoria do Campus Nepomuceno solicitou 138 



5/6 
 

a alteração de uma das datas aprovadas para reposição dos dias letivos suspensos em 139 

decorrência da paralisação nacional dos caminhoneiros, para o dia 03 de novembro de 140 

2018. Isso porque o dia 20 de outubro de 2018 já constava como sábado letivo no 141 

Calendário Escolar aprovado para o ano 2018. Às doze horas e vinte minutos, a 142 

Presidente agradeceu a participação de todos, encerrou a reunião. Eu, Daniela 143 

Henriques Ferreira de Castro Souza, Assistente em Administração, lavrei a presente ata 144 

que, após sua leitura e aprovação, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. 145 

Belo Horizonte, 12 de julho de 2018.  146 
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