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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 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEPT | ANO 2019 

 

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

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

início à segunda reunião ordinária do Conselho de Educação Profissional e Tecnológica 3 

(CEPT) 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 Junior, e os 6 

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

Brizon D’Ângelo Chaib, Fabrício Almeida de Castro, Fernanda Nascimento Paschoal 8 

Badaró, Igor Mota Morici, Jeannette de Magalhães Moreira Lopes, José Elias de 9 

Oliveira, José Geraldo Ribeiro Júnior, Leandro Braga de Andrade, Lúcia Emília Letro 10 

Ribeiro, Maria Beatriz Guimarães Barbosa, Maurílio Alves Martins da Costa, Pedro 11 

Henrique Dias de Sousa, Rafaela Campos Duarte Silva, Roberta Abalen Dias e Sérgio 12 

Roberto Gomide Filho. Item 1 – Aprovação da pauta: A Presidente solicitou a inclusão 13 

dos seguintes itens: (i) aprovação da resolução ad referendum referente à alteração de 14 

sábado letivo para os cursos da EPTNM, em Belo Horizonte (Resolução CEPT-03/19) 15 

e (ii) elaboração de nota de pesar pelas vítimas do rompimento da barragem de rejeitos 16 

da mineradora Vale, em Brumadinho à pauta. Submetida à votação, a pauta foi 17 

aprovada por unanimidade, ficando assim definida: Item 1 –Aprovação da pauta; Item 2 18 

– Aprovação da ata da 1ª Reunião Ordinária, realizada em 14 de fevereiro de 2019; Item 19 

3 – Aprovação da Resolução CEPT-03/2019 (ad referendum), referente à alteração de 20 

sábado letivo para os cursos da EPTNM, em Belo Horizonte; Item 4 – Edital META 2019; 21 

Item 5 – Seminário da EPTNM; Item 6 – Resolução CEPT-14/18 e alteração do artigo 22 

122 das Normas Acadêmicas dos Cursos da EPTNM; Item 7 - Participação de Não-23 

conselheiros nas reuniões do CEPT; Item 8 – Calendário de reuniões ordinárias do 24 

CEPT; Item 9 – Pareceres: Processo 23062.030943/2018-75 (Solicitação de alteração 25 

da ementa e do conteúdo programático da disciplina “Operações Unitárias” do Curso 26 
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Técnico em Química do Campus Timóteo), Processo 23062.002940/2019-22 (Relatório 27 

da Coordenação Pedagógica referente ao levantamento de alunos do Campus Belo 28 

Horizonte reprovados em uma única disciplina em 2018) e Processo 29 

23062.004635/2019-75 (Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Edificações da 30 

Unidade Conveniada Campo Belo); Item 10 – Nota de pesar pelas vítimas do 31 

rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Vale, em Brumadinho) e Item 11 – 32 

Informes da Presidente e dos Conselheiros.Item 2 – Aprovação da ata da 1ª Reunião 33 

Ordinária, realizada em 14 de fevereiro de 2019:Os conselheiros Anselmo Paulo Pires 34 

e Fernanda Nascimento Paschoal Badaró sugeriram alterações na redação da ata, sem 35 

implicações sobre alterações em seu contexto. Após realização dessas alterações, a 36 

Presidente submeteu a ata à votação e essa foi aprovada por 11 (onze) votos favoráveis 37 

e 02 (duas) abstenções. Às nove horas e cinquenta e oito minutos, registrou-se a 38 

chegada da conselheira Jeannette de Magalhães Moreira Lopes.Item 3 – Aprovação 39 

da Resolução CEPT-03/2019 (ad referendum), referente à alteração de sábado 40 

letivo para os cursos da EPTNM, em Belo Horizonte: A Presidente informou haver 41 

recebido da Diretoria do Câmpus I, por meio do memorando eletrônico nº 21/2019 – 42 

DCI/DG/CEFETMG,a solicitação de antecipação do sábado letivo previsto para o dia 27 43 

de abril de 2019 para o dia 23 de março de 2019.  Tendo em vista a proximidade da 44 

data, a Presidente atendeu à solicitação e exarou ad referenduma Resolução CEPT-45 

03/19. Submetida à votação, a Resolução CEPT-03/19 foi referendada por 46 

unanimidade. Item 4: Edital META 2019: A Presidente informou que, este ano, o 47 

período destinado ao recebimento de inscrições dos trabalhos para a Mostra Específica 48 

de Trabalhos e Aplicações (META) do CEFET-MG foi antecipado para 03 de junho a 05 49 

de julho e que a proposta de Edital da 29ª META – Mostra Específica de Trabalhos e 50 

Aplicações do CEFET-MG apresenta dois cronogramas distintos, sendo um desses para 51 

os Câmpus que decidirem realizar a META no mesmo período da Mostra de Cursos, de 52 

09 a 13 de setembro de 2019, e o outro, para os Câmpus que realizarão a META junto 53 

com a Semana de Ciência e Tecnologia, no período compreendido entre 21 a 25 de 54 

outubro de 2019. Com relação às modalidades para submissão dos trabalhos, a 55 

Presidente informou que a comissão solicitou a inclusão de uma nova modalidade, à 56 

qual possam se enquadrar os trabalhos que tenham como tema questões relacionadas 57 

à investigação e análise de fenômenos sociais, políticos, artísticos, culturais, entre 58 

outros. Após ampla discussão, o Pleno definiu a nova modalidade denominada “Ciência 59 

e Sociedade”, com a definição de que essa se refere a trabalhos que investiguem e 60 

analisem fenômenos sociais, econômicos, políticos, artísticos, literários, culturais, entre 61 

outros, que se manifestam na sociedade, em distintos ritmos e configurações. A 62 

Presidente também apresentou algumas alterações, sugeridas pela comissão de 63 



3/8 
 

 

organização da 29ª META, referentes aos critérios de avaliação, tais como a exclusão 64 

do item “interesse e relevância” e a inclusão dos critérios para avaliação dos trabalhos 65 

desenvolvidos de acordo com a nova modalidade (Ciência e Sociedade). Após 66 

discussão em Pleno, as alterações sugeridas foram realizadas. Submetido à votação, o 67 

Edital que regerá a META no ano 2019 foi aprovado por unanimidade. A conselheira 68 

Lúcia Emília Letro Ribeiro manifestou sua preocupação com a necessidade de que este 69 

Conselho apresente uma proposta ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 70 

(CEPE) para revisão da Resolução CEPE-16/11, de 31 de março de 2011, que aprova 71 

norma para atribuição e avaliação de encargos didáticos e acadêmicos dos docentes do 72 

CEFET-MG, a fim de contemplar atividades desenvolvidas por docentes no âmbito da 73 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio que atualmente não estão dentre as 74 

atividades pontuadas. A Presidente sugeriu e o Pleno aprovou a criação de uma 75 

comissão composta pelos conselheiros Anselmo Paulo Pires, Fabrício Almeida de 76 

Castro e Lúcia Emília Letro Ribeiro para elaboração dessa proposta de revisão. Item 5 77 

– Seminário da EPTNM: A Presidente informou que o 4º Seminário da EPTNM será 78 

realizado nos dias 13, 14 e 15 de maio de 2019, simultaneamente e no mesmo local 79 

onde será realizado o 15º Workshop da Graduação, evento promovido pela Diretoria de 80 

Graduação. A Presidente sugeriu que o tema do 4º Seminário da EPTNM aborde as 81 

novas diretrizes da Educação Profissional. Após discussão ampla sobre o tema do 82 

Seminário, a Presidente solicitou a manifestação de conselheiros interessados em se 83 

somarem aos representantes da Diretoria de Educação Profissional e Tecnológica 84 

(DEPT) para composição da comissão responsável pela organização do 4º Seminário 85 

da EPTNM. Comporão essa comissão, os conselheiros Igor Mota Morici, Leandro Braga 86 

de Andrade e Sérgio Roberto Gomide Filho. Item 6 – Resolução CEPT-14/18 e 87 

alteração do artigo 122 das Normas Acadêmicas dos Cursos da EPTNM:  A 88 

Presidente informou que a alteração no Regulamento de Estágio Supervisionado, 89 

aprovada em 2018 pelo CEPT, conflita com as Normas Acadêmicas dos Cursos da 90 

EPTNM. A Resolução CEPT-14/18 prevê a comprovação de, pelo menos, 2 (dois) anos 91 

de experiência profissional na área de formação do curso técnico, para que o aluno 92 

tenha direito à dispensa da disciplina Estágio Supervisionado, desde que tenha sido 93 

aprovado em todas as demais disciplinas do currículo do curso a que seja vinculado, 94 

contrariando o artigo 122 das Normas Acadêmicas, que determina a comprovação de, 95 

pelo menos, 5 (cinco) anos de experiência profissional na área de formação do aluno. A 96 

Presidente então colocou em votação a alteração do artigo 122 das Normas Acadêmicas 97 

dos Cursos da EPTNM, estabelecendo que, para obter o direito à dispensa do Estágio 98 

Supervisionado, o requerente comprove, no mínimo, 2 (dois) anos de experiência 99 

profissional na área de sua formação do curso técnico, seja encaminhado ao Conselho 100 
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de Ensino, Pesquisa e Extensão. Submetida à votação, a proposta foi aprovada por 101 

unanimidade. Item 7 – Participação de Não-conselheiros nas reuniões do CEPT: O 102 

conselheiro Igor Mota Morici expôs que trouxe à pauta este item motivado pela 103 

necessidade de garantir que a publicidade, um dos princípios da administração pública 104 

(artigo 37 da Constituição Federal), seja devidamente obedecido ao possibilitar a ampla 105 

participação, sem direito à voz, de todos interessados, ainda que não sejam 106 

conselheiros. A Presidente expôs sua preocupação com a logística a fim de tornar viável 107 

essa participação e o receio de que tal medida tornasse inviável a realização de 108 

reuniões. Diante disso, a Presidente propôs a manutenção da prática atual - a 109 

submissão ao Pleno da participação de não conselheiros - e a formalização de consulta 110 

ao Conselho Diretor sobre a questão. Após ampla discussão, e submetida à votação, a 111 

proposta foi aprovada por 11 (onze) votos favoráveis, 01 (voto) contrário e 01 (uma) 112 

abstenção. Item 8 – Calendário de reuniões ordinárias do CEPT: Submetido à 113 

votação, o calendário de reuniões ordinárias do CEPT no ano 2019 (Anexo I) foi 114 

aprovado por unanimidade. Item 9 – Pareceres: Processo 23062.030943/2018-75 115 

(Solicitação de alteração da ementa e do conteúdo programático da disciplina 116 

“Operações Unitárias” do Curso Técnico em Química do Câmpus Timóteo: A 117 

conselheira Jeannette de Magalhães Moreira Lopes relatou o parecer à solicitação 118 

apresentada no processo eletrônico 23062.030943/2018-75, por meio do qual, o 119 

Coordenador do Curso Técnico em Química do Câmpus Timóteo solicitou a alteração 120 

da ementa da disciplina Operações Unitárias do Curso Técnico em Química, na forma 121 

de oferta Integrada, parte integrante do Projeto Pedagógico implementado a partir de 122 

2017, sob as justificativas de que os conteúdos programáticos dessa disciplina são 123 

inadequados ao perfil de conclusão estabelecido no PPC vigente e que há necessidade 124 

de melhor adequação dos conteúdos à formação técnica do corpo docente. O parecer 125 

elaborado pelas conselheiras Jeannette de Magalhães Moreira Lopes e Lúcia Emília 126 

Letro Ribeiro, com a colaboração das professoras Gisele Fátima Morais Nunes e Luzia 127 

Sergina França Neta, recomendou  a autorização da alteração do conteúdo da disciplina 128 

Operações Unitárias e sua implementação, em caráter excepcional, no ano 2019, e a 129 

constituição de uma comissão especial mista com a participação de docentes dessa 130 

disciplina nos Câmpus Timóteo e Belo Horizonte, a fim de equalizar os conteúdos 131 

ministrados no Curso Técnico em Química dos dois Câmpus, para 2020. Após ampla 132 

discussão, o parecer foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Processo 133 

eletrônico 23062.002940/2019-22 (Relatório da Coordenação Pedagógica referente 134 

ao levantamento de alunos do Câmpus Belo Horizonte que foram reprovados em 135 

uma única disciplina em 2018): Tendo em vista que não haveria tempo hábil 136 

necessário para discussão do tema a que se refere esse processo, a Presidente sugeriu 137 
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e o Pleno concordou que esse item fosse transferido para a pauta da próxima reunião 138 

ordinária deste Conselho. Processo eletrônico 23062.004635/2019-75 (Projeto 139 

Pedagógico do Curso Técnico em Edificações da Unidade Conveniada Campo 140 

Belo): A conselheira Maria Beatriz Guimarães Barbosa apresentou o parecer que previa 141 

a devolução do processo eletrônico 23062.004635/2019-75 à sua origem, para 142 

providências referentes à devida instrução, formatação e reformulação de conteúdo do 143 

projeto pedagógico do Curso Técnico em Edificações a ser implantado na Unidade 144 

Conveniada Campo Belo, conforme indicado pela comissão. Submetido à votação, o 145 

parecer foi aprovado por unanimidade. Às doze horas e trinta e cinco minutos, o 146 

conselheiro Erick Brizon D’Angelo Chaib se retirou da reunião. Item 10 – Nota de pesar 147 

pelas vítimas do rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Vale, em 148 

Brumadinho: A conselheira Lúcia Emília Letro Ribeiro, que sugeriu a inclusão desse 149 

item à pauta, propôs o encaminhamento à Direção Geral do CEFET-MG de pedido de 150 

elaboração e publicação de uma nota de pesar pelas vítimas do rompimento da 151 

barragem de rejeitos da mineradora Vale, salientando o papel do CEFET-MG, na 152 

formação de profissionais para atuação na referida empresa. Submetido à votação, a 153 

proposta foi aprovada por 11 (onze) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. Às doze 154 

horas e cinquenta e cinco minutos, a Presidente agradeceu a presença dos 155 

Conselheiros e encerrou a reunião. Eu, Daniela Henriques Ferreira de Castro Souza, 156 

Assistente em Administração, lavrei a presente ata que, após sua leitura e aprovação, 157 

foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Belo Horizonte, 21 de março de 2019.  158 
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Anexo I 
 

Calendário de Reuniões Ordinárias do CEPT 
• Ano 2019 • 

 

Reunião Data de realização 

1ª Reunião Ordinária 14 de fevereiro de 2019 

2ª Reunião Ordinária 21 de março de 2019 

3ª Reunião Ordinária 11 de abril de 2019 

4ª Reunião Ordinária 09 de maio de 2019 

5ª Reunião Ordinária 13 de junho de 2019 

6ª Reunião Ordinária 04 de julho de 2019 

7ª Reunião Ordinária 08 de agosto de 2019 

8ª Reunião Ordinária 19 de setembro de 2019 

9ª Reunião Ordinária 17 de outubro de 2019 

10ª Reunião Ordinária 07 de novembro de 2019 

11ª Reunião Ordinária 12 de dezembro de 2019 

 

 


