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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 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEPT | ANO 2019 

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às nove horas e dez 1 

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

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

do ano de 2019, na Sala dos Conselhos Superiores, no terceiro andar do Prédio 4 

Administrativo do Câmpus I do CEFET-MG. Compareceram à reunião, o Diretor Adjunto 5 

da Educação Profissional e Tecnológica, Ezequiel de Souza Costa Júnior, e os 6 

Conselheiros Almir Gonçalves Vieira, Aniel da Costa Lima, Anselmo Paulo Pires, 7 

Fernanda Nascimento Paschoal Badaró, Gabriel Moronari Domingues da Silva, Igor 8 

Mota Morici, Jeannette de Magalhães Moreira Lopes, João Luiz Silveira Fernandes,  9 

José Elias de Oliveira, José Geraldo Ribeiro Junior, Mabel Rocha Couto,  Maria Beatriz 10 

Guimarães Barbosa, Pedro Henrique Dias de Sousa e Sérgio Roberto Gomide Filho. 11 

Item 1 – Aprovação da pauta: A Presidente propôs a inversão da ordem da pauta 12 

previamente enviada com a convocação aos conselheiros, antecipando o item 13 

“Pareceres da Câmara de Ensino” ao item “Apreciação da proposta do Departamento 14 

de Geografia e História (DGH) do Câmpus Belo Horizonte. Submetida à votação, a pauta 15 

foi aprovada por unanimidade, ficando assim definida: Item 1 – Aprovação da pauta; 16 

Item 2 – Aprovação da ata da 9ª Reunião Ordinária; Item 3 – Pareceres da Câmara de 17 

Ensino; Item 4 – Apreciação da proposta do Departamento de Geografia e História 18 

(DGH) do Câmpus Belo Horizonte (Memorando eletrônico nº 94/2019 – 19 

DGH/DCI/DG/CEFETMG); Item 5 – Calendário Escolar dos Cursos da EPTNM 2020 e 20 

Item 6 – Informes da Presidente e dos Conselheiros. Item 2 – Aprovação da ata da 9ª 21 

Reunião Ordinária: Submetida à votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Item 3 22 

– Pareceres da Câmara de Ensino: A conselheira Maria Beatriz Guimarães Barbosa 23 

relatou o parecer favorável ao deferimento da solicitação de alteração da matriz 24 

curricular do Projeto Pedagógico do Curso Técnico Eletrônica, formas Integrada, 25 

Concomitância Externa e Subsequente, do Câmpus Araxá, apresentada pelo 26 

Departamento de Eletromecânica do Câmpus Araxá, por meio do Processo eletrônico 27 

nº 23062.028529/2019-87. A alteração proposta consiste na criação das disciplinas 28 

Laboratório de Sistemas de Comunicação, Laboratório de Sistemas de Controle, 29 
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Laboratório de Sistemas Microprocessados e Laboratório de Eletrônica de Potência, 30 

caracterizadas como aulas práticas, tendo cada uma dessas a carga horária de 02 31 

(duas) horas/aula, permanecendo inalterada a carga horária do curso, uma vez que as 32 

disciplinas Sistemas de Comunicação, Sistemas de Controle, Sistemas 33 

Microprocessados e Eletrônica de Potência, caracterizadas como teóricas, terão a carga 34 

horária reduzida de 04(quatro) para 02 (duas) horas/aula. Submetido à votação, o 35 

parecer foi aprovado por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. Item 4 – 36 

Apreciação da proposta do Departamento de Geografia e História (DGH) do 37 

Câmpus Belo Horizonte (Memorando eletrônico nº 94/2019 – 38 

DGH/DCI/DG/CEFETMG): O conselheiro Pedro Henrique Dias de Sousa comunicou ao 39 

Pleno que, atendendo ao que foi deliberado na oitava reunião ordinária deste Conselho, 40 

ele e a pedagoga Edna Vieira da Silva passaram a integrar a comissão que analisa as 41 

medidas sugeridas pelo Departamento de Geografia e História (DGH) do Câmpus Belo 42 

Horizonte, por meio das quais visam estimular a permanência dos alunos dos cursos da 43 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio do CEFET-MG. Comunicou ainda que 44 

assumiu a função de Presidente da comissão, após o conselheiro Leandro Braga de 45 

Andrade solicitar sua dispensa de tal função e sua substituição ser aprovada pelos 46 

demais membros, em reunião realizada pela comissão. O conselheiro Pedro Henrique 47 

Dias de Sousa informou que a comissão deliberou por não acatar a proposta do DGH 48 

neste momento, entendendo haver necessidade de ampliar a comissão e aprofundar a 49 

discussão da proposta, adicionando-lhe as propostas de outros departamentos, 50 

recebidas posteriormente por este Conselho. O conselheiro Pedro Henrique Dias de 51 

Sousa também sugeriu que os membros da comissão ampliada sejam designados por 52 

uma portaria exarada pela Diretoria-Geral, para que essa comissão não fique vinculada 53 

somente ao CEPT. Em seguida, o Conselheiro Igor Mota Morici, que também integra 54 

essa comissão, manifestou-se pela rejeição da proposta, tal qual foi elaborada pelo 55 

DGH, e pela dilatação do prazo para que essa comissão possa elaborar as ações a 56 

serem propostas para melhor equacionar os problemas abordados. A conselheira Maria 57 

Beatriz Guimarães Barbosa ressaltou o trabalho que a Diretoria de Educação 58 

Profissional e Tecnológica tem realizado de levantamento e estudo dos dados referentes 59 

à reprovação dos alunos nos cursos da EPTNM do CEFET-MG, conforme apresentado 60 

a este Pleno, pelo Coordenador Geral de Avaliação de EPT, Gustavo Alcântara Elias, 61 

na 6ª Reunião Ordinária deste Conselho, realizada no dia 11 de julho de 2019. As 62 

conselheiras Jeannette de Magalhães Moreira Lopes e Mabel Rocha Couto abordaram 63 

a necessidade de promover mudanças nas práticas didáticas e de que haja a revisão 64 

das Normas Acadêmicas dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 65 

do CEFET-MG. Após ampla discussão e diante da ausência de um parecer escrito da 66 

comissão, a Presidente propôs que o parecer seja relatado por escrito e submetido à 67 
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votação, na próxima reunião ordinária deste conselho, a ser realizada no dia 12 de 68 

dezembro de 2019. O conselheiro Anselmo Paulo Pires propôs que a comissão 69 

apresente o parecer, destacando sua proposta de ações à luz do artigo 85 das Normas 70 

Acadêmicas dos cursos da EPTNM, que trata da possibilidade de solicitação de 71 

dispensa por aproveitamento de disciplinas cursadas. Em consenso, o Pleno aprovou a 72 

proposta de prorrogar o prazo para conclusão dos trabalhos da comissão até o dia 12 73 

de dezembro de 2019, quando essa deverá relatar seu parecer para apreciação e 74 

votação deste Conselho. Item 5 – Calendário Escolar dos Cursos da EPTNM 2020: 75 

Tendo em vista a proximidade das treze horas e a impossibilidade de muitos 76 

conselheiros permanecerem na reunião, a Presidente propôs que a resolução de 77 

aprovação dos Calendários Escolares de 2020 para os cursos da EPTNM seja exarada 78 

ad referendum e que essa seja submetida à homologação na próxima reunião deste 79 

Conselho. Em consenso, essa proposta foi aprovada pelo Pleno. Item 6 – Informes da 80 

Presidente e dos Conselheiros: A Presidente Carla Simone Chamon, que assumirá a 81 

Chefia do Gabinete da Diretoria-Geral, aproveitou a oportunidade para se despedir, 82 

manifestando seu agradecimento pela experiência adquirida e pelo significativo 83 

crescimento profissional que obteve ao presidir este Conselho. Comunicou que, a partir 84 

de dezembro, o conselheiro Sérgio Roberto Gomide Filho tomará posse no cargo de 85 

Diretor de Educação Profissional e Tecnológica e, portanto, passará a presidir este 86 

Conselho. O conselheiro Sérgio Roberto Gomide Filho se declarou honrado em assumir 87 

a responsabilidade de presidir este Conselho e com a expectativa de que, ao final dos 88 

quatro anos de seu mandato, possa constatar ter obtido crescimento profissional similar 89 

ao relatado pela professora Carla Simone Chamon. O Prof. Ezequiel de Souza Costa 90 

Junior, que permanecerá no cargo de Diretor Adjunto da Educação Profissional e 91 

Tecnológica e, portanto, também membro nato deste conselho, agradeceu à professora 92 

Carla Simone Chamon pela contribuição prestada ao Conselho de Educação 93 

Profissional e Tecnológica e afirmou ter adquirido, por meio da participação deste 94 

Conselho, uma experiência muito relevante para seu crescimento profissional. 95 

Aproveitou ainda a oportunidade para ressaltar os grandes avanços e amadurecimento 96 

obtidos por este Conselho em suas discussões e deliberações, nos últimos quatro anos. 97 

Ainda de acordo com o Diretor Adjunto da EPT, Ezequiel de Souza Costa Júnior, o 98 

amadurecimento deste Conselho pode ser constatado por meio de suas realizações, 99 

dentre essas (i) a organização anual dos Seminários da Educação Profissional Técnica 100 

de Nível Médios, evento que proporciona a maior integração entre os docentes da 101 

Instituição, sendo esse um importante espaço para discussões de temas de grande 102 

relevância para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, e (ii) a aprovação dos 103 

projetos pedagógicos de reestruturação de todos os cursos técnicos da forma integrada 104 

e da maioria dos cursos ofertados nas formas concomitância externa e subsequente do 105 
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CEFET-MG, em conformidade com as Diretrizes Político-pedagógicas para a EPTNM 106 

do CEFET-MG (Resolução CEPE-07/16, de 09 de maio de 2016, e Resolução CEPE-107 

19/17, de 31 de agosto de 2017).Dando continuidade aos informes, o conselheiro 108 

Anselmo Paulo Pires informou que o Seminário de Conclusão dos Cursos Técnicos da 109 

Educação Profissional e Tecnológica (SECLEPT) será realizado no sábado, dia 23 de 110 

novembro de 2019. O conselheiro Pedro Henrique Dias de Sousa, que exerce a função 111 

de Coordenador Geral de Programas de Estágio, complementou convidando os 112 

presentes a participarem do 88º SECLEPT de Belo Horizonte e informando que os 113 

Seminários de Conclusão dos Cursos Técnicos dos câmpus Araxá e Contagem também 114 

serão realizados neste fim de semana. Informou ainda que a colação de grau dos alunos 115 

dos cursos da EPTNM, em Belo Horizonte, será realizada no dia 25 de novembro de 116 

2019 e que a outorga de grau será concedida a 270 (duzentos e setenta) alunos de 14 117 

(quatorze) cursos da EPTNM. Ressaltou que, pela primeira vez, o paraninfo da 118 

cerimônia será um professor da formação geral. O conselheiro Pedro Henrique Dias de 119 

Sousa ainda registrou que a atual gestão encerra seu mandato com a diplomação de 120 

mais de 70% (setenta por cento) dos alunos concludentes, ou seja, a maior taxa de 121 

diplomação de formandos na história do CEFET-MG. O conselheiro Almir Gonçalves 122 

Vieira informou que, além de oferecer ensino de qualidade, o CEFET-MG deve manter  123 

o compromisso de formar alunos que tenham autonomia, sendo essa calcada por 124 

responsabilidade e equilíbrio emocional. Às treze horas e cinco minutos, a Presidente 125 

agradeceu a presença dos Conselheiros e encerrou a reunião. Eu, Daniela Henriques 126 

Ferreira de Castro Souza, Assistente em Administração, lavrei a presente ata que, após 127 

sua leitura e aprovação, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Belo 128 

Horizonte, 21 de novembro de 2019. 129 
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