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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEPT | ANO 2018 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às nove horas e vinte 1 

minutos, após constatar haver quórum, o Diretor Adjunto da Educação Profissional e 2 

Tecnológica, Ezequiel de Souza Costa Júnior, anunciou que presidiria a reunião, uma 3 

vez que a Diretora, Carla Simone Chamon, não poderia estar presente em razão de 4 

suas férias. Assim, o Presidente deu início à nona reunião ordinária do Conselho de 5 

Educação Profissional e Tecnológica (CEPT) do ano de 2018, na Sala dos Conselhos 6 

Superiores, no terceiro andar do Prédio Administrativo do Campus I do CEFET-MG. 7 

Compareceram à reunião, os conselheiros Almir Gonçalves Vieira, Aniel da Costa Lima, 8 

Anselmo Paulo Pires, Erick Brizon D’Angelo Chaib, Fernanda Nascimento Paschoal 9 

Badaró, Igor Mota Morici, Jeannette de Magalhães Moreira Lopes, José Elias de 10 

Oliveira, José Geraldo Ribeiro Júnior, Leandro Braga de Andrade, Maria Beatriz 11 

Guimarães Barbosa, Maurílio Alves Martins da Costa, Pedro Henrique Dias de Sousa, 12 

Rafaela Campos Duarte Silva e Roberta Abalen Dias. O Presidente apresentou as 13 

justificativas de ausência do conselheiro Fabrício Almeida de Castro, devido ao 14 

processo de eleição para Chefe do Departamento de Formação Geral do Campus 15 

Timóteo, e do conselheiro Sérgio Roberto Gomide Filho, que realizava exames para ser 16 

submetido a uma cirurgia. Item 1 – Aprovação da pauta: A conselheira Jeannette de 17 

Magalhães Moreira Lopes solicitou a inclusão de “Projetos Pedagógicos dos Cursos 18 

Técnicos em Edificações, Informática e Mecatrônica do CET-Campo Belo” ao item 19 

“Pareceres da Câmara de Ensino” na pauta da reunião. Em seguida, o conselheiro Igor 20 

Mota Morici também solicitou a inclusão do item “Participação de não-conselheiros das 21 

reuniões do CEPT” à pauta, em razão dos sucessivos adiamentos de sua discussão 22 

desde sua primeira inserção na sétima reunião ordinária, ocorrida em 16 de agosto de 23 

2018. Tendo em vista a urgência de deliberação dos itens de pauta que tratam dos 24 

pareceres da Câmara de Ensino referentes aos Projetos Pedagógicos para 25 

reestruturação dos cursos técnicos nas formas concomitância externa e subsequente 26 
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para implantação em 2019  e da proposta de Calendário Escolar 2019 dos cursos da 27 

EPTNM, o Conselheiro José Elias de Oliveira, acreditando que o item proposto pelo 28 

Conselheiro Igor Mota Morici demanda uma discussão mais extensa, propôs que não 29 

houvesse a inclusão do item à pauta desta reunião, cujo término estava previsto para 30 

as doze horas. No entanto, o Presidente decidiu deixar esta decisão para o Pleno e 31 

submeteu a solicitação de inclusão feita pela Conselheiro Igor Mota Morici à votação. A 32 

inclusão do item à pauta foi aprovada ao obter 06 (seis) votos favoráveis, 05 (cinco) 33 

votos contrários e 01 (uma) abstenção. Em seguida, o Presidente submeteu a pauta à 34 

votação. Aprovada ao obter 09 (nove) votos favoráveis e 03 (três) abstenções, a pauta 35 

ficou assim definida: Item 1 – Aprovação da pauta; Item 2 – Aprovação da ata da 5ª 36 

Reunião Extraordinária deste Conselho; Item 3 – Pareceres da Câmara de Ensino: 37 

Processo Eletrônico 23062.021099/2018-91 (Proposta de alteração da matriz curricular 38 

do PPC de Produção de Moda, forma Integrada, Campus Divinópolis); Projetos 39 

Pedagógicos dos Cursos Técnicos nas formas Concomitância Externa e Subsequente 40 

e Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos em Edificações, Informática e Mecatrônica 41 

do CET Campo Belo, Item 4 – Proposta de Calendário Escolar 2019 para os cursos da 42 

EPTNM, Item 5 – Participação de não-conselheiros nas reuniões do CEPT e  Item 6– 43 

Informes do Presidente e dos Conselheiros.Antes de passar ao segundo item da pauta, 44 

o Presidente comunicou aos Conselheiros que o aluno João Luiz Silveira, matriculado 45 

no 3º ano do Curso Técnico em Edificações, forma Integrada, do Campus Curvelo (eleito 46 

pelo Conselho Geral do Grêmios do CEFET-MG para representante discente no CEPT, 47 

mas ainda não empossado) havia solicitado permissão para sua participação, com 48 

direito à voz, desta reunião. Submetida à votação, sua solicitação foi aprovada por 09 49 

(nove) votos favoráveis, 01 (um) voto contrário e 02 (duas) abstenções. Item 2 – 50 

Aprovação da ata da 5ª Reunião Extraordinária do CEPT: Submetida à votação, a 51 

ata foi aprovada por unanimidade. Item 3 – Pareceres da Câmara de Ensino: A 52 

Conselheira Maria Beatriz Guimarães Barbosa relatou o parecer sobre a solicitação de 53 

alteração da matriz curricular do PPC de Produção de Moda, forma Integrada, Campus 54 

Divinópolis (Processo Eletrônico 23062.021099/2018-91), sem qualquer alteração das 55 

cargas horárias, ementários e programas de disciplinas. O parecer da Câmara de 56 

Ensino, favorável à aprovação da solicitação de alteração da matriz curricular do Curso 57 

Técnico em Produção de Modas, no que se refere às disciplinas Tecnologia da 58 

Produção e Técnicas de Ilustração de Moda foi submetido à votação e aprovada por 59 

unanimidade. Em seguida, a Conselheira Jeannette de Magalhães Moreira Lopes 60 

apresentou o parecer do Processo Eletrônico 23062.012995/2018-60, referente ao 61 

Projeto Pedagógico de reestruturação do Curso Técnico em Meio Ambiente, forma 62 

Subsequente, Belo Horizonte, informando que as correções anteriormente solicitadas à 63 
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Coordenação do referido curso foram realizadas e, portanto, a Câmara de Ensino 64 

declara ser favorável à aprovação do referido Projeto Pedagógico, para 65 

encaminhamento ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). Submetido à 66 

votação, esse parecer foi aprovado por unanimidade. Na sequência, a Conselheira 67 

Jeannette de Magalhães Moreira Lopes relatou o parecer do Processo Eletrônico 68 

23062.020729/2018-19, referente ao Projeto Pedagógico para reestruturação do Curso 69 

Técnico em Edificações, formas Concomitância Externa e Subsequente, do Campus 70 

Araxá. Por terem sido identificadas e apontadas aos proponentes do projeto algumas 71 

correções relativas à redação e formatação do documento, o parecer da Câmara de 72 

Ensino determinou a devolução do processo à Coordenação do Curso Técnico em 73 

Edificações, do Campus Araxá, para realização das correções indicadas. Submetida à 74 

votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Às dez horas e três minutos, registrou-75 

se a chegada do Conselheiro Almir Gonçalves Vieira, que antes participava do Fórum 76 

de Coordenadores. Dando continuidade à apresentação dos pareceres, o Conselheiro 77 

Maurílio Alves Martins da Costa relatou que, por ter sido identificada a necessidade de 78 

realização de algumas correções relativas à redação e formatação do Projeto 79 

Pedagógico do Curso Técnico em Mecânica, formas Concomitância Externa e 80 

Subsequente, Campus Araxá, a Câmara de Ensino votava pela devolução do Processo 81 

Eletrônico 23062.018402/2018-79 ao proponente para providências. Submetido à 82 

votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Considerando ser urgente a 83 

aprovação da proposta de calendário escolar para o ano 2019 e a impossibilidade de 84 

que o Conselheiro Almir Gonçalves Vieira, Presidente da Câmara de Calendários 85 

Escolares, permanecesse nesta reunião após as doze horas, o Presidente, Ezequiel de 86 

Souza Costa Júnior, propôs a interrupção da leitura dos pareceres da Câmara de Ensino 87 

e avanço da pauta para o próximo item, “Proposta de Calendário Escolar 2019 para os 88 

cursos da EPTNM”. Item 4 – Proposta de Calendário Escolar 2019 para os cursos 89 

da EPTNM: A Conselheira Maria Beatriz Guimarães Barbosa informou que o Conselho 90 

de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) aprovou, em reunião realizada no dia 04 de 91 

outubro de 2018, as datas fundamentais para elaboração dos calendários escolares do 92 

ano de 2019 (Resolução CEPE-19/18). Em seguida, o Conselheiro Igor Mota Morici, 93 

representante deste Conselho no CEPE, relatou sucintamente as discussões que 94 

levaram à definição dos períodos de férias e recessos no referido Calendário. Feitas 95 

essas considerações, o Conselheiro Almir Gonçalves Vieira apresentou a proposta de 96 

Calendário Escolar do ano 2019 para os cursos da Educação Profissional Técnica de 97 

Nível Médio a ser encaminhado às Diretorias de Campus, para providências. Informou 98 

que, conforme Resolução CEPE-19/18, o início do ano escolar se dará no dia 1º de 99 

fevereiro de 2019 e do ano letivo, em 04 de fevereiro de 2019, mesma data em que 100 



4/6 
 

ocorrerá a recepção dos alunos novatos. O Conselheiro Almir Gonçalves Vieira sugeriu 101 

que o início do ano letivo para os demais alunos, matriculados nos 2º e 3º ano, ocorra 102 

no dia 05 de fevereiro. Em seguida, expôs que a semana referente ao período de 07 a 103 

11 de outubro de 2019 será recesso escolar e que a XI Semana C&T, provavelmente, 104 

será realizada no período de 21 a 25 de outubro de 2019. Às onze horas e cinquenta e 105 

oito minutos, o Conselheiro Almir Gonçalves Vieira encerrou sua participação na 106 

reunião. Alguns Conselheiros questionaram o motivo para que haja o recesso na 107 

semana do dia 07 de outubro e, durante a discussão, o aluno que participava da reunião, 108 

João Luiz Silveira, se manifestou contrário a esse recesso, a fim de não prejudicar o 109 

período destinado à recuperação final. O Conselheiro Aniel da Costa Lima também se 110 

manifestou contrário a esse recesso e solicitou o envio de pedido ao CEPE de 111 

esclarecimento sobre a necessidade de manutenção do referido recesso no calendário 112 

de 2019.  Após ampla discussão, o Presidente deu início à votação das questões 113 

abordadas, sendo a primeira dessas a data de início do ano letivo de 2019 para os 114 

alunos matriculados nos 2º e 3º anos dos cursos da EPTNM, definindo se este coincidirá 115 

ou não com a recepção dos alunos novatos. Submetida à votação, foi aprovado o início 116 

do ano letivo no dia 05 de fevereiro de 2019 para os alunos das turmas de 2º e 3º anos 117 

dos cursos da EPTNM, ao obter 07 (sete) votos favoráveis contra os 03 (três) votos 118 

obtidos pela outra opção, ou seja, dia 04 de fevereiro de 2019. Considerando o pedido 119 

do conselheiro Leandro Braga de Andrade para alteração do período de aplicação das 120 

Avaliações Somativas do segundo semestre, o Presidente submeteu à votação duas 121 

propostas: a primeira, pela manutenção do período de 25 a 29 de novembro de 2019, 122 

aprovada ao obter 07 (sete) votos favoráveis e a segunda, pela alteração desse período 123 

para 28 de novembro a 03 de dezembro de 2019, que obteve 03 (três) votos favoráveis. 124 

Em seguida, o Presidente submeteu a proposta de calendário escolar 2019 para os 125 

cursos da EPTNM à votação e essa foi aprovada por unanimidade, ficando a inclusão 126 

das datas dos feriados municipais a cargo da Diretoria de cada Campus. Retornando à 127 

discussão do item 3 da pauta desta reunião (Pareceres da Câmara de Ensino), a 128 

conselheira Maria Beatriz Guimarães Barbosa informou que os pareceres pendentes de 129 

leitura traziam, em sua maioria, a decisão de devolução dos Projetos Pedagógicos para 130 

correção. Diante dessa informação, o Presidente submeteu à votação a proposta para 131 

que os pareceristas da Câmara de Ensino devolvessem os processos aos respectivos 132 

proponentes para correção, a fim de que, na próxima reunião deste Conselho, sejam 133 

relatados os pareceres finais. A proposta do Presidente foi aprovada por unanimidade. 134 

Às doze horas e quarenta e seis minutos, o Presidente agradeceu a presença dos 135 

conselheiros e encerrou a reunião. Eu, Daniela Henriques Ferreira de Castro Souza, 136 

Assistente em Administração, lavrei a presente ata que, após sua leitura e aprovação, 137 
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foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Belo Horizonte, 25 de outubro de 138 

2018.  139 
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