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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEPT | ANO 2017 

 
Aos quatorze 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 da Diretora de 4 

Educação Profissional e Tecnológica, Carla Simone Chamon. Também compareceram 5 

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

Souza Costa Júnior, a Coordenadora Geral de Desenvolvimento e Acompanhamento 7 

da Educação Profissional e Tecnológica (CGDA), Maria Beatriz Guimarães Barbosa, e 8 

os Conselheiros Almir Gonçalves Vieira, Carlos Wagner Moura e Silva, Fernanda 9 

Nascimento Paschoal Badaró, José Elias de Oliveira, Lílian Aparecida Arão, Marcos 10 

Gonçalves Rios e Rosália Aparecida Santos Martins. Item 1 – Verificação de 11 

quórum: Realizada a verificação, a Presidente constatou haver quórum e deu início à 12 

reunião. A Conselheira Jeannette de Magalhães Moreira Lopes não compareceu à 13 

reunião por estar em viagem para apresentação de trabalho em um congresso 14 

internacional. Justificaram a ausência à reunião, a Conselheira Margareth Cordeiro 15 

Franklim, que, no mesmo horário, participaria de uma banca na Pontifícia Universidade 16 

Católica de Minas Gerais (PUC Minas) e os Conselheiros William Geraldo Sallum e 17 

Renata Barbosa de Oliveira, que foram acometidos por gripe. Item 2 – Aprovação da 18 

pauta: A Presidente apresentou a proposta de pauta aos Conselheiros: Item 1 – 19 

Verificação de quórum; Item 2 – Aprovação da pauta; Item 3 – Aprovação das atas da 20 

7ª Reunião Ordinária e da 4ª Reunião Extraordinária; Item 4 – Pareceres da Câmara 21 

de Legislação e Normas: Processos 23062.003166/17-13, 23062.002697/17-81, 22 

23062.005210/17-11, 23062.000753/17-42 e 23062.012045/16-73; Item 5 – Parecer 23 

da Câmara de Ensino: Memo 074/2017/DIRC-I – Pedido de inserção de atividades 24 

extracurriculares para pontuação nos encargos acadêmicos; Item 6 – Revisão das 25 

Normas Acadêmicas dos Cursos da EPTNM e Item 7 – Informes da Presidente e dos 26 

Conselheiros. Submetida à votação, a pauta foi aprovada por unanimidade. Item 3 – 27 

Aprovação das atas da 7ª Reunião Ordinária e da 4ª Reunião Extraordinária: A 28 

Presidente submeteu à votação as atas referentes à 7ª Reunião Ordinária e à 4ª 29 
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Reunião Extraordinária, realizadas nos dias 10 de agosto de 2017 e 31 de agosto de 30 

2017, respectivamente. As atas foram aprovadas por 07 (sete) votos favoráveis e 01 31 

(uma) abstenção. Item 4 – Pareceres da Câmara de Legislação e Normas: A 32 

Conselheira Fernanda Nascimento Paschoal Badaró informou que os Processos 33 

23062.002697/2017-81, 23062.003166/2017-13, 23062.005210/2017-11 e 34 

23062.000753/2017-42, analisados pela Câmara de Legislação e Normas 35 

apresentavam como objeto o requerimento de regularização da situação acadêmica de 36 

alunos com pendências relacionadas ao Estágio Curricular Obrigatório (ECO) e que 37 

não poderiam ser atendidos com base no previsto pelo Edital nº 84, de 17 de junho de 38 

2016, uma vez que as matrículas dos requerentes na Instituição eram anteriores a 21 39 

de janeiro de 2004. Por isso, informou que a Câmara de Legislação e Normas 40 

propunha apresentar ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) o pedido 41 

de alteração do referido Edital, para possibilitar o atendimento a pendências como as 42 

expostas nesses processos. O Conselheiro José Elias de Oliveira procedeu à leitura 43 

da minuta do documento a ser encaminhado ao CEPE, por meio do qual solicitaria a 44 

alteração do Edital para garantir que o prazo de prescrição de 21 de janeiro de 2004 45 

não fosse aplicado aos alunos com pendências no Estágio Curricular Obrigatório 46 

(ECO) - que possam ser solucionadas com comprovação de experiência profissional - 47 

e /ou na participação do Seminário de Conclusão dos Cursos Técnicos (SECLEPT). 48 

Para viabilizar a alteração supracitada, a Conselheira Fernanda Nascimento Paschoal 49 

Badaró propôs que o inciso II do Artigo 1º da Resolução CEPT-15/16, de 05 de maio 50 

de 2016, que regulamenta o artigo 128 das Normas Acadêmicas dos cursos da 51 

EPTNM do CEFET-MG, passasse a ter a seguinte redação: “alunos que não 52 

realizarem o Estágio Curricular Obrigatório – ECO, mas que comprovem experiência 53 

profissional na área do Curso”. Submetida à votação, a proposta da Conselheira foi 54 

aprovada por unanimidade. Em seguida, a Presidente submeteu à votação a proposta 55 

de alteração do Edital, conforme parecer apresentado pela Câmara de Legislação e 56 

Normas, que também foi aprovada por unanimidade. Item 5 – Parecer da Câmara de 57 

Ensino: Memo 074/2017/DIRC-I – Pedido de inserção de atividades 58 

extracurriculares para pontuação nos encargos acadêmicos: O Presidente da 59 

Câmara de Ensino, Carlos Wagner Moura e Silva, relatou que, considerando as 60 

Diretrizes Político-Pedagógicas para a EPTNM e sua análise das matrizes curriculares 61 

dos cursos técnicos oferecidos nos Campus I e II – Belo Horizonte, receia que as 62 

atividades extracurriculares propostas comprometam de forma significativa a carga 63 

horária obrigatória do aluno. Por isso, o Conselheiro considera que neste momento a 64 

implementação dessas atividades seja inviável. A Presidente informou que o 65 

entendimento deste Conselho, quando tal assunto foi apresentado na 6ª reunião 66 
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ordinária, realizada no mês de julho, foi o de que, assim como os Projetos de Pesquisa 67 

e Extensão, as atividades extracurriculares são de fundamental importância para a 68 

formação do alunado desta Instituição, havendo a necessidade, portanto, de 69 

regulamentar essas atividades que, muitas vezes já são realizadas pelos docentes 70 

sem o reconhecimento e acompanhamento devidos. Esclareceu ainda que a 71 

participação das atividades extracurriculares será opcional, cabendo a decisão a cada 72 

aluno, e ressaltou que tais atividades deverão ocorrer de modo a não prejudicar o 73 

horário das aulas previstas para os cursos. O Conselheiro Marcos Gonçalves Rios 74 

declarou que, em sua opinião, tal tema deveria ser discutido por uma Comissão 75 

constituída por membros deste Conselho para esse fim. A Presidente e demais 76 

Conselheiros se mostraram favoráveis à sugestão do Conselheiro Marcos Gonçalves 77 

Rios e, por aclamação, ficou definido que a Comissão será composta pelos 78 

Conselheiros Carlos Wagner Moura e Silva, Jeannette de Magalhães Moreira Lopes e 79 

Lílian Aparecida Arão, membros da Câmara de Ensino deste Conselho. Ficou ainda 80 

determinado que o prazo para conclusão dos trabalhos será de 60 (sessenta) dias e 81 

que, na reunião ordinária do mês de novembro, a Comissão deverá apresentar uma 82 

proposta em que sejam estabelecidos quais serão os tipos de projetos elegíveis, assim 83 

como o modo de elaboração dos Projetos de Ensino e sua tramitação, execução, 84 

acompanhamento, avaliação e divulgação. Item 6 – Revisão das Normas 85 

Acadêmicas dos Cursos da EPTNM: A discussão sobre a revisão das Normas 86 

Acadêmicas dos Cursos da EPTNM foi retomada a partir do título que trata da 87 

matrícula nos cursos da EPTNM do CEFET-MG. Ao ler o artigo que define que a 88 

matrícula é o estabelecimento de vínculo do aluno com o CEFET-MG e seu parágrafo 89 

único, que determinava que, ao realizar a matrícula, o aluno receberia um código que 90 

o identificaria na instituição, durante toda a sua vida acadêmica, o Plenário se 91 

manifestou favorável à retirada da expressão “durante toda a sua vida acadêmica”, 92 

pois é fato que, se o aluno realiza sua matrícula em outro curso, seja por reopção de 93 

curso ou por aprovação em curso de outro nível de ensino, ele possuirá mais de um 94 

número de matrícula no CEFET-MG. Em seguida, o Plenário também decidiu pela 95 

exclusão do parágrafo do artigo referente à disponibilização de Guia Acadêmico da 96 

EPTNM, contendo as Normas Acadêmicas vigentes, matrizes curriculares dos cursos 97 

e outras informações para o aluno matriculado. Também houve entendimento comum 98 

dos Conselheiros pela retirada do artigo que determina que seria garantido ao aluno, 99 

matriculado após o início do período letivo, o ajuste de sua vida acadêmica, incluindo 100 

considerá-lo frequente às aulas desde o início do ano letivo até o seu efetivo ingresso 101 

na Instituição e a complementação dos conteúdos das disciplinas da Base Nacional 102 

Comum e específicas, além dos consequentes ajustes de notas. Na discussão sobre a 103 
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renovação de matrícula, a Presidente expôs sua opinião favorável a que essa se dê de 104 

forma automática. Compartilhando da mesma opinião, os Conselheiros aprovaram que 105 

a renovação da matrícula passe a ser automática, salvo nos casos em que haja 106 

evasão e desligamento dos alunos. No entanto, ficou definido que a redação desse 107 

artigo deverá ser revisada e apresentada posteriormente a este Conselho, para 108 

aprovação. De forma consensual, o Plenário optou por suspender, às onze horas e 109 

cinquenta minutos, a discussão das Normas Acadêmicas, deixando para tratar do 110 

Sistema de Avaliação da EPTNM na próxima reunião, que será realizada no dia 28 de 111 

setembro de 2017, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas. Item 7 – Informes da 112 

Presidente e dos Conselheiros: A Conselheira Rosália Aparecida Santos Martins 113 

informou haver solicitado sua licença das atividades no CEFET-MG e, por esse 114 

motivo, seu desligamento deste Conselho ocorrerá em breve. Informou ainda que 115 

somente não chegará ao fim de seu mandato, porque a eleição para nova composição 116 

deste Conselho foi adiada pelo Conselho Diretor, ao estabelecer as normas para 117 

unificação dos mandatos de todos os órgãos colegiados. A Presidente agradeceu sua 118 

participação e valiosa contribuição ao longo dos dois anos como Conselheira e disse 119 

que, sendo possível, gostaria de poder continuar contando com sua colaboração para 120 

a conclusão dos trabalhos de revisão das Normas Acadêmicas dos Cursos da 121 

EPTNM. A Presidente sugeriu que, embora o calendário de reuniões do Conselho para 122 

o segundo semestre não tenha sido aprovado, a reunião ordinária do mês de outubro 123 

seja realizada no dia 19, tendo como itens de pauta a aprovação dos Calendários 124 

Escolares para o ano de 2018 e a conclusão da proposta de revisão das Normas 125 

Acadêmicas. A sugestão foi aprovada pelo Plenário. A Presidente informou que, 126 

conforme demanda apresentada durante o 2º Seminário de EPTNM, realizado este 127 

ano, a Diretoria de Educação Profissional e Tecnológica (DEPT), com a colaboração 128 

da equipe responsável pela Formação de Professores, dará início, ainda no mês de 129 

setembro, às oficinas pedagógicas que percorrerão todos os Campus do CEFET-MG. 130 

O projeto consiste em uma oficina com carga horária total de 24 horas, dividida em 131 

três blocos com 8 horas cada. Os docentes de todos os Campus serão convidados a 132 

participar dessas oficinas que tratarão, basicamente, de discussões sobre a juventude, 133 

métodos de ensino/aprendizagem e gestão das salas de aulas. Informou ainda que a 134 

primeira oficina será realizada no Campus Divinópolis, no dia 28 de setembro de 2017, 135 

conduzida pelo Coordenador Geral de Avaliação da Educação Profissional e 136 

Tecnológica, Gustavo Alcântara Elias, e pela Chefe do Departamento de Educação, 137 

Maria Adélia Costa. Dando continuidade aos informes, a Presidente comunicou que a 138 

DEPT planeja disponibilizar, em breve, a apresentação, a matriz curricular e as 139 

ementas de cada um dos cursos da EPTNM do CEFET-MG, em sua página eletrônica. 140 
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Informou ainda que a DEPT e a Comissão Permanente de Avaliação (CPA) retomaram 141 

a ideia de realizar a avaliação dos cursos técnicos e que planejam que o início se dê 142 

com os cursos oferecidos nos Campus Contagem e Curvelo. Um questionário, que 143 

está sendo elaborado pelo Coordenador Geral de Avaliação da EPT, será 144 

disponibilizado no Sistema Acadêmico, a fim de que os alunos avaliem os seus 145 

respectivos cursos. Antes de disponibilizar o questionário, Professor Gustavo 146 

Alcântara Elias apresentará o questionário a este Conselho, para apreciação. A 147 

Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Daniela 148 

Henriques Ferreira de Castro Souza, Assistente em Administração, lavrei a presente 149 

ata que, após sua leitura e aprovação, foi assinada por todos os Conselheiros 150 

presentes. Belo Horizonte, 14 de setembro de 2017.  151 
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