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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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEPT | ANO 2019 

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, na Sala dos Conselhos 1 

Superiores, no terceiro andar do Prédio Administrativo do Câmpus I, Sérgio Roberto 2 

Gomide Filho, designado para o cargo de Diretor da Educação Profissional e 3 

Tecnológica (Portaria nº 1.172, de 28 de novembro de 2019) e, portanto, Presidente 4 

do Conselho de Educação Profissional e Tecnológica (CEPT), às nove horas e dezoito 5 

minutos, ao constatar haver quórum, deu início à décima primeira reunião ordinária 6 

deste Conselho do ano de 2019. À reunião, estavam presentes os Conselheiros Almir 7 

Gonçalves Vieira, Aniel da Costa Lima, Anselmo Paulo Pires, Arthur Anderson Quadra 8 

Alves da Silva, Erick Brizon D’Angelo Chaib, Fabrício Almeida de Castro, Fernanda 9 

Nascimento Paschoal Badaró, Igor Mota Morici, Jeannette de Magalhães Moreira 10 

Lopes, João Luiz Silveira Fernandes, José Elias de Oliveira, José Geraldo Ribeiro 11 

Junior, Leandro Braga de Andrade, Mabel Rocha Couto, Maria Beatriz Guimarães 12 

Barbosa, Maurílio Alves Martins da Costa, Pedro Henrique Dias de Sousa, Pedro Ivo 13 

Ribeiro Abreu Gonçalves Tavares e Roberta Abalen Dias. Antes de apresentar a 14 

proposta de pauta para a reunião, Sérgio Roberto Gomide Filho declarou ser uma 15 

honra e um grande desafio presidir este Conselho, comprometendo-se a cumprir as 16 

atribuições dessa função da melhor forma possível e ressaltando a importância deste 17 

Conselho para a Instituição, especialmente no âmbito da Educação Profissional 18 

Técnica de Nível Médio. Em seguida, justificou a ausência do professor Ezequiel de 19 

Souza Costa Júnior, em período de férias. Item 1 – Aprovação de pauta: O 20 

Presidente informou haver a solicitação de inclusão de dois itens à pauta, sendo 21 

ambos referentes à apresentação de pareceres da Câmara de Ensino. O primeiro 22 

parecer referente ao processo eletrônico 23062.032726/2019-09 (Solicitação de 23 

homologação de resoluções do Colegiado do Curso Técnico em Química, do Câmpus 24 

Belo Horizonte) e o segundo, ao processo eletrônico 23062.032082/2019-41 25 

(Solicitação de alteração da carga horária do Estágio Supervisionado do Curso 26 

Técnico em Hospedagem, do Câmpus Belo Horizonte). O conselheiro Leandro Braga 27 

de Andrade também solicitou a inclusão à pauta de item referente à discussão sobre 28 

os encaminhamentos do processo de Inclusão no âmbito da Educação Profissional 29 
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Técnica de Nível Médio no CEFET-MG. Submetida à votação, a pauta foi aprovada 30 

por unanimidade, ficando assim definida: Item 1 – Aprovação da pauta; Item 2 – 31 

Aprovação da ata da 10ª Reunião Ordinária; Item 3 – Homologação da Resolução 32 

CEPT-17/19 (ad referendum), que aprova os Calendários Escolares de 2020 para os 33 

cursos da EPTNM do CEFET-MG; Item 4 – Pareceres da Câmara de Ensino: 34 

Processos eletrônicos 23062.032726/2019-09, 23062.032082/2019-41 e 35 

23062.025479/2019-86; Item 5 – Parecer da Comissão constituída para apreciação da 36 

proposta do Departamento de Geografia e História (DGH) do Câmpus Belo Horizonte 37 

(Memorando eletrônico nº 94/2019 – DGH/DCI/DG/CEFETMG); Item 6 – Discussão 38 

sobre os encaminhamentos do processo de inclusão na EPTNM do CEFET-MG e Item 39 

7 – Informes do Presidente e dos Conselheiros. Antes de passar ao próximo item da 40 

pauta, o Presidente submeteu à votação o pedido de assento para João Victor 41 

Rodrigues Alves Silva, aluno do Câmpus Curvelo e que será representante neste 42 

Conselho na próxima legislatura, para participar dessa reunião. O pedido de assento 43 

foi aprovado por unanimidade.  Item 2 – Aprovação da ata da 10ª Reunião 44 

Ordinária: Submetida à votação, a ata foi aprovada por 13 (treze) votos favoráveis e 45 

01 (uma) abstenção. Às nove horas e cinquenta e cinco minutos, registrou-se a 46 

chegada do conselheiro Almir Gonçalves Vieira. Item 3 – Homologação da 47 

Resolução CEPT-17/19, que aprova os Calendários Escolares de 2020 para os 48 

cursos da EPTNM do CEFET-MG: Submetida à votação, a homologação da 49 

Resolução CEPT-17/19 foi aprovada por unanimidade. Item 4 – Pareceres da 50 

Câmara de Ensino: (i) Processo eletrônico 23062.025479/2019-86 (Projeto 51 

Pedagógico para reestruturação do Curso Técnico em Eletromecânica, formas 52 

Concomitância Externa e Subsequente, do Câmpus Belo Horizonte): A conselheira 53 

Maria Beatriz Guimarães Barbosa relatou o parecer favorável ao deferimento do 54 

Projeto Pedagógico de reestruturação do Curso Técnico em Eletromecânica, nas 55 

formas Concomitância Externa e Subsequente, do Câmpus Belo Horizonte, uma vez 56 

que após análise, a Comissão constatou que esse projeto foi elaborado em 57 

conformidade com as Diretrizes Político-pedagógicas para a Educação Profissional 58 

Técnica de Nível Médio do CEFET-MG e com a Matriz Curricular para os cursos da 59 

EPTNM, nas formas Concomitância Externa e Subsequente, conforme Instrução 60 

Normativa DEPT-01/2016, de 02 de junho de 2016. Submetido à votação, o parecer foi 61 

aprovado por unanimidade e, por essa razão, o Projeto Pedagógico de reestruturação 62 

do referido curso será encaminhado ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 63 

(CEPE), para aprovação, a fim de que sua implantação tenha início nas turmas com 64 

ingresso previsto para o ano letivo de 2020. (ii) Processo eletrônico 65 

23062.032082/2019-41 (Solicitação de alteração da carga horária do Estágio 66 

Supervisionado do Curso Técnico em Hospedagem): A conselheira Mabel Rocha 67 
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Couto, que exerce a função de Coordenadora do Curso Técnico em Hospedagem, 68 

informou que o Colegiado do Curso Técnico em Hospedagem aprovou, por 69 

unanimidade, o aumento da carga horária do Estágio Supervisionado do Curso 70 

Técnico em Hospedagem de 240 (duzentas e quarenta) horas para 360 (trezentas e 71 

sessenta) horas, atendendo à demanda apresentada pelos próprios alunos do referido 72 

curso e pelas empresas que ofertam estágio na área. Justificou que essa demanda 73 

surgiu a partir da observação de que a menor carga horária de estágio exigida para 74 

conclusão do Curso Técnico em Hospedagem tem implicado na rescisão do contrato 75 

de estágio dos alunos do CEFET-MG no momento em que esses começam a 76 

apresentar melhor desenvoltura na execução de suas atividades, gerando alta 77 

rotatividade de estagiários e a insatisfação por parte das empresas contratantes. 78 

Submetida à votação, a alteração da carga horária do Estágio Supervisionado do 79 

Curso Técnico em Hospedagem, nas formas Integrada, Concomitância Externa e 80 

Subsequente, do Câmpus Belo Horizonte foi aprovada por unanimidade e será 81 

encaminhada ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), para apreciação 82 

e deliberação conclusiva. Às dez horas e trinta e seis minutos, registrou-se a chegada 83 

da conselheira Roberta Abalen Dias. (iii) Processo eletrônico 23062.032726/2019-09 84 

(Solicitação de homologação de resoluções do Colegiado do Curso Técnico em 85 

Química do Câmpus Belo Horizonte): A conselheira Jeannette de Magalhães Moreira 86 

Lopes relatou que a Coordenadora do Curso Técnico em Química do Câmpus Belo 87 

Horizonte solicitara a este Conselho, por meio do referido processo eletrônico, a 88 

homologação das Resoluções emitidas pelo Colegiado desse curso, que aprovam – 89 

em caráter provisório, devido à superlotação de turmas e possíveis riscos à segurança 90 

dos alunos nos laboratórios – a concessão da dispensa da realização das disciplinas 91 

de laboratórios aos alunos que tenham sido reprovados no Módulo I e que tenham 92 

sido aprovados nas disciplinas práticas cursadas no segundo semestre de 2018 ou no 93 

primeiro semestre de 2019. Após ampla discussão, a solicitação de homologação das 94 

Resoluções CQui-006, 007 e 008/2019, respectivamente exaradas em 07 de março e 95 

08 de agosto de 2019, foi indeferida, nesse momento, ao obter 06 (seis) votos 96 

favoráveis e 08 (oito) contrários. Entretanto, embora não tenham sido homologadas 97 

por este Conselho, as referidas resoluções não foram revogadas. Em seguida, o 98 

conselheiro Igor Mota Morici propôs o encaminhamento de solicitação deste Conselho 99 

à Diretoria de Educação Profissional e Tecnológica (DEPT) para realização de 100 

levantamento dos dados referentes aos problemas de segurança enfrentados pelos 101 

alunos nas disciplinas técnicas, infraestrutura dos laboratórios em todos os câmpus e 102 

a relação do número de alunos matriculados nas disciplinas técnicas de todos os 103 

cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do CEFET-MG. Item 5 – 104 

Parecer da Comissão constituída para apreciação da proposta do Departamento 105 
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de Geografia e História (DGH) do Câmpus Belo Horizonte (Memorando eletrônico 106 

nº 94/2019 – DGH/DCI/DG/CEFETMG): O conselheiro Pedro Henrique Dias de Sousa 107 

apresentou o parecer elaborado pela comissão e o voto pela não aprovação da 108 

proposta do Departamento de Geografia e História (DGH), com a sugestão de que o 109 

Pleno discuta os critérios utilizados para implementação do regime de dependência 110 

para todas as disciplinas da EPTNM, a revisão dos critérios de pré-requisitos e a 111 

elaboração de proposta do Regulamento Geral dos Conselhos Pedagógicos para 112 

EPTNM. Submetido à votação, o parecer pelo indeferimento da proposta do DGH foi 113 

aprovado, uma vez que foram contabilizados 10 (dez) votos favoráveis ao 114 

indeferimento; 01 (um) voto contrário e 03 (três) abstenções. Em seguida, o Presidente 115 

submeteu à votação o encaminhamento proposto pela comissão para que este 116 

Conselho discuta a respeito da implementação do regime de dependência para todas 117 

as disciplinas, revisão dos critérios de pré-requisitos e elaboração de uma proposta de 118 

Regulamento Geral dos Conselhos Pedagógicos para EPTNM, sendo aprovado por 13 119 

(treze) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. Item 6 – Discussão sobre os 120 

encaminhamentos do processo de inclusão na EPTNM do CEFET-MG: O 121 

conselheiro Leandro Braga de Andrade informou que, no ano 2018, apresentou a este 122 

Conselho a proposta para que a DEPT solicitasse à Comissão Permanente de 123 

Vestibular (COPEVE) os dados referentes aos alunos com deficiências ou com 124 

transtornos do espectro autista, regularmente matriculados nesta Instituição, com o 125 

intuito de tomar conhecimento das necessidades específicas de cada um desses 126 

alunos e orientar as Diretorias de Câmpus com relação às providências a serem 127 

tomadas para promover a melhor adaptação desses alunos à Instituição e à realização 128 

dos cursos técnicos. Naquela ocasião, a DEPT informou que a Diretoria-Geral havia 129 

instituído o Núcleo de Inclusão e Aprendizagem (NInA), para atendimento às pessoas 130 

com necessidades educacionais específicas, antes coordenado pelo NAPNE (Núcleo 131 

de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas). No 132 

entanto, em 2019, alguns problemas observados anteriormente se repetiram. Dentre 133 

esses, o conselheiro Leandro Braga de Andrade destacou a morosidade na 134 

contratação e/ou substituição de profissionais, estagiários e monitores responsáveis 135 

pelo acompanhamento dos alunos identificados como PcD ou com transtorno do 136 

espectro autista. Além disso, informou a remoção da servidora designada para a 137 

coordenação das atividades do NInA, não tendo ocorrido, até o presente momento, 138 

nova designação para tal função. Diante do exposto, reafirmou a necessidade da 139 

Diretoria de Educação Profissional e Tecnológica solicitar à COPEVE a relação 140 

nominal dos candidatos que, tendo sido aprovados no processo seletivo dos cursos da 141 

EPTNM para ingresso no ano 2020 e realizado matrícula na Instituição, a fim de 142 

possibilitar a devida apuração das eventuais necessidades especiais educacionais 143 
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desses alunos para melhor orientação às Diretorias de Câmpus no que se refere às 144 

providências a serem tomadas para o atendimento a esses alunos. Ressaltou ainda 145 

que, em sua opinião, a Instituição deve promover a urgente reestruturação do NInA e 146 

que este Conselho deve se manter atento e acompanhar todos os encaminhamentos 147 

da Instituição. Item 7 – Informes do Presidente e dos Conselheiros: O conselheiro 148 

Pedro Henrique Dias de Sousa informou que, na condição de representante dos 149 

técnicos administrativos, tem recebido reclamações e pedidos dos servidores que 150 

atuam nas coordenações de registro acadêmico para que a DEPT intervenha e 151 

promova meios para a solução das pendências identificadas no preenchimento e 152 

entrega de diários escolares. Em seguida, o conselheiro João Luiz Silveira Fernandes, 153 

representante dos discentes dos cursos da EPTNM, considerando a proximidade do 154 

fim de seu mandato, agradeceu a oportunidade e manifestou sua grande satisfação 155 

em participar deste Conselho, ressaltando a importância dessa experiência e a 156 

necessidade de que os representantes discentes sempre sejam envolvidos na 157 

discussão dos temas relacionados à Educação Profissional Técnica de Nível Médio. O 158 

conselheiro Igor Mota Morici, na condição de representante deste Conselho no 159 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), relatou o que foi deliberado 160 

durante a 163ª Reunião, realizada no dia 28 de novembro de 2019, dando destaque à 161 

alteração do caput do artigo 122 das Normas Acadêmicas dos Cursos da Educação 162 

Profissional Técnica de Nível Médio (Resolução CEPE-01/14), solicitada por este 163 

Conselho. Às treze horas e cinco minutos, o Presidente agradeceu a presença dos 164 

Conselheiros e encerrou a reunião. Eu, Daniela Henriques Ferreira de Castro Souza, 165 

Assistente em Administração, lavrei a presente ata que, após sua leitura e aprovação, 166 

foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Belo Horizonte, 12 de dezembro de 167 

2019. 168 
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