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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 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEPT | ANO 2019 

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às nove horas e dezoito 1 

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

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

(CEPT) do ano 2019, na Sala dos Conselhos Superiores, no terceiro andar do Prédio 4 

Administrativo do Câmpus I do CEFET-MG. Compareceram à reunião, Ezequiel de 5 

Souza Costa Júnior, Diretor Adjunto da Educação Profissional e Tecnológica, e os 6 

Conselheiros Alisson Pinto Chaves, Almir Gonçalves Vieira, Aniel da Costa Lima, 7 

Anselmo Paulo Pires, Fabrício Almeida de Castro, Fernanda Nascimento Paschoal 8 

Badaró, Igor Mota Morici, José Elias de Oliveira, Leandro Braga de Andrade, Lúcia 9 

Emília Letro Ribeiro, Mabel Rocha Couto, Maria Beatriz Guimarães Barbosa, Maurílio 10 

Alves Martins da Costa, Pedro Henrique Dias de Sousa, Roberta Abalen Dias e Sérgio 11 

Roberto Gomide Filho. Item 1 – Aprovação da pauta: Antes de submeter à votação, a 12 

Presidente e o conselheiro Igor Mota Morici solicitaram que fossem incluídos à pauta, 13 

respectivamente, os itens (i) Alteração da data-limite para entrega dos diários do 14 

primeiro bimestre dos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e (ii) 15 

Proposta de posicionamento do CEPT em relação ao corte orçamentário na educação. 16 

Submetida à votação, a pauta foi aprovada por 09 (nove) votos favoráveis e 01 (uma) 17 

abstenção, ficando assim definida: Item 1 – Aprovação da pauta; Item 2 – Aprovação 18 

da ata da 3ª Reunião Ordinária; Item 3 – Alteração da data-limite para entrega dos 19 

diários do 1º bimestre; Item 4 – Quadro de vagas para o Processo Seletivo 2020; Item 20 

5 – Pareceres: Processo 23062.004635/2019-75 (PPC Edificações – Unidade 21 

Conveniada Campo Belo); Item 6 – Proposta de posicionamento do CEPT em relação 22 

ao corte orçamentário; Item 7 – Distribuição de Processos: Processo 23 

23062.009961/2019-79 (Procedimento para controle de frequência para aluno que 24 

solicita dispensa de aulas em sábado letivo por convicção religiosa – Câmpus 25 

Varginha) e Processo 23062.009520/2019-77 (Pedido de credenciamento do Grêmio 26 

Estudantil do Câmpus Curvelo); Item 8 – Informes da Presidente e dos Conselheiros. 27 
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Antes de passar à aprovação da ata da 3ª Reunião Ordinária, a Presidente comunicou 28 

que o estudante João Luiz Silveira Fernandes, matriculado no Curso Técnico em 29 

Edificações, forma Integrada, do Câmpus Curvelo e eleito pelo Conselho Geral dos 30 

Grêmios do CEFET-MG como representante discente no CEPT, mas ainda não 31 

empossado, solicitou permissão para sua participação da reunião, com direito à voz. 32 

Submetida à votação, a participação do discente foi aprovada por unanimidade.  Antes 33 

de passar ao próximo ponto da pauta, a Presidente comunicou que o conselheiro José 34 

Geraldo Ribeiro Júnior justificou sua ausência a esta reunião por motivo de doença. 35 

Também justificaram suas ausências, o conselheiro Maurílio Alves Martins da Costa, 36 

em razão de compromissos assumidos no Câmpus Timóteo, e a conselheira Jeannette 37 

de Magalhães Moreira Lopes, por consulta médica. Às nove horas e vinte e oito 38 

minutos, registrou-se a chegada do conselheiro Anselmo Paulo Pires. Item 2 – 39 

Aprovação da ata da 3ª Reunião Ordinária, realizada em 11 de abril de 2019: 40 

Realizadas algumas alterações na redação, a pedido dos conselheiros Anselmo Paulo 41 

Pires e Maria Beatriz Guimarães Barbosa, a ata foi submetida à votação e aprovada 42 

por unanimidade. Item 3 – Alteração da data-limite para entrega dos diários do 43 

primeiro bimestre: A Presidente relatou que os Diretores dos Câmpus Varginha 44 

entraram em contato, solicitando a prorrogação do prazo para entrega dos diários do 45 

primeiro bimestre letivo. Tal solicitação foi justificada pela instabilidade que o Sistema 46 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) tem apresentado, dificultando 47 

o cumprimento dos prazos estabelecidos no calendário escolar do ano 2019 para os 48 

cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do CEFET-MG (Resolução 49 

CEPT-33/18, de 10 de dezembro de 2018). A Presidente apresentou a proposta de 50 

alteração da data-limite para o dia 17 de maio de 2019, nos Câmpus Araxá, 51 

Contagem, Curvelo, Divinópolis, Leopoldina, Nepomuceno, Timóteo e Varginha; e para 52 

24 de maio de 2019, nos Câmpus I e II – Belo Horizonte. Submetida à votação, essa 53 

proposta foi aprovada por unanimidade. O conselheiro Leandro Braga de Andrade 54 

comunicou a necessidade de alterar a data de realização da Olimpíada Brasileira de 55 

Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) nos calendários escolares do ano 2019 56 

para os cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, aprovados pela 57 

Resolução CEPT-33/18, pois a prova da primeira fase da 15ª OBMEP será aplicada no 58 

dia 21 de maio e não dia 04 de junho. A Presidente informou que tomaria as 59 

providências cabíveis. Às dez horas e seis minutos, registrou-se a chegada do 60 

conselheiro Almir Gonçalves Vieira. Item 4 – Quadro de vagas para o Processo 61 

Seletivo 2020: A Presidente informou que, após realização da 3ª Reunião Ordinária 62 

deste Conselho, algumas Coordenações de Cursos solicitaram alteração do número 63 

de vagas a serem ofertadas para 2020. Por essa razão, submeteria essas alterações, 64 
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bem como o aumento de turmas dos cursos técnicos integrados solicitado por 65 

Hospedagem e Estrado/Trânsito, à aprovação deste Conselho. Dando início à 66 

discussão, a Presidente destacou a proposta para oferta de vagas com ingresso de 67 

alunos semestralmente para o curso técnico em Eletromecânica, sendo ofertadas 15 68 

(quinze) vagas para cada uma das formas, Concomitância Externa e Subsequente, em 69 

cada um dos semestres, totalizando 30 (trinta) vagas para cada uma das formas ao 70 

ano. Informou ainda que a Coordenação do Curso Técnico em Mecânica do Câmpus 71 

Araxá solicitou que, no ano 2020, sejam ofertadas 17 (dezessete) vagas para cada 72 

uma das formas (Concomitância Externa e Subsequente) do referido curso. A proposta 73 

anterior era pela oferta de 20 (vinte) vagas para esse curso, na forma Concomitância 74 

Externa, e de 12 (doze) vagas, na forma Subsequente. Em seguida, o conselheiro 75 

José Elias de Oliveira questionou se existe alguma orientação, aos Coordenadores de 76 

Curso, determinando o número de vagas novas a serem ofertadas e impedindo a sua 77 

redução. O Conselheiro José Elias de Oliveira justificou sua pergunta por observar, no 78 

Câmpus Leopoldina, que as salas das turmas do curso técnico em Eletromecânica 79 

(Concomitância Externa e Subsequente) têm apresentado uma lotação inadequada 80 

para o efetivo desenvolvimento da aprendizagem e exercício da docência.  A 81 

Presidente, Carla Chamon, esclareceu que não existe orientação que impeça, caso 82 

necessário, a alteração do número de vagas novas ofertadas. Ao contrário, a Diretoria 83 

de Educação Profissional e Tecnológica, juntamente com as Coordenações de Cursos 84 

e Diretoria-Geral, vem realizando, há dois anos, a análise do número de estudantes 85 

matriculados nas turmas de primeira série para subsidiar a decisão do número de 86 

vagas a serem ofertadas nos processos seletivos da Instituição e, quando constatada 87 

a necessidade, sugerido ligeira redução da oferta de vagas para amenizar os impactos 88 

causados pela retenção. Às dez horas e trinta e cinco minutos, registrou-se a chegada 89 

dos conselheiros Pedro Henrique Dias de Sousa, Lúcia Emília Letro Ribeiro e Mabel 90 

Rocha Couto. Após ampla discussão, o Pleno entendeu haver necessidade de solicitar 91 

esclarecimentos às Coordenações dos Cursos Técnicos em Eletrônica (Câmpus Belo 92 

Horizonte) e em Eletromecânica (Câmpus Leopoldina) com relação aos números de 93 

vagas a serem ofertadas para o ano 2020, tendo em vista a observação de que as 94 

turmas desses cursos têm apresentando número excessivo de alunos nas salas de 95 

aula. A Presidente submeteu à aprovação as propostas apresentadas para oferta de 96 

vagas para os cursos técnicos em Mecânica, nas formas Concomitância Externa e 97 

Subsequente, do Câmpus Araxá, para o Curso Técnico em Eletromecânica do 98 

Câmpus Divinópolis e ainda a proposta para contatar os Coordenadores do Curso 99 

Técnico em Eletrônica do Câmpus Belo Horizonte e do Curso Técnico em 100 

Eletromecânica do Câmpus Leopoldina, solicitando que justifiquem os números de 101 
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vagas propostos para o ano 2020. Submetidas à votação, foram aprovadas por 102 

unanimidade. Em seguida, passando à discussão das solicitações de aumento de 103 

vagas e, consequentemente, do número de turmas de primeira série dos Cursos 104 

Técnicos em Hospedagem, em Estradas e em Trânsito, a Presidente esclareceu que a 105 

Coordenação do Curso Técnico em Hospedagem justificou seu pedido de ampliação 106 

para 72 (setenta e duas) vagas tendo em vista a relação candidatos/vagas observada 107 

nos últimos processos seletivos. Com relação ao aumento da oferta de vagas para os 108 

Cursos Técnicos em Estradas e em Trânsito, na forma Integrada, a Presidente 109 

esclareceu que a solicitação se deve à suspensão da oferta desses cursos nas formas 110 

Concomitância Externa e Subsequente. Após ampla discussão e constatação da 111 

necessidade de avaliação dos impactos que o aumento da oferta de vagas para esses 112 

cursos causariam sobre os diversos recursos demandados, a Presidente submeteu à 113 

votação a proposta para manutenção do número de vagas ofertados no processo 114 

seletivo realizado para ingresso de alunos no ano 2019. Submetida à votação, essa 115 

proposta foi aprovada por 11 (onze) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções. Por 116 

consenso, ficou definido que as coordenações dos cursos técnicos em Hospedagem, 117 

em Estrados e em Trânsito, auxiliados pela DEPT, realizariam o levantamento dos 118 

impactos do aumento de turmas, devendo o resultado dessa avaliação ser 119 

apresentado ao CEPT até o final de junho. Item 5 – Pareceres: Processo eletrônico 120 

23062.004635/2019-75 (PPC Edificações – Unidade Conveniada Campo Belo): A 121 

conselheira Mabel Rocha Couto informou que o Projeto Pedagógico do Curso Técnico 122 

em Edificações, a ser implantado na Unidade Conveniada Campo Belo, continua com 123 

pendências e, por essa razão, a comissão constituída para sua análise propõe a 124 

devolução do processo eletrônico 23062.004635/2019-75, para que sejam realizados 125 

os ajustes necessários. Item 6 – Proposta de posicionamento do CEPT em relação 126 

ao corte orçamentário: O conselheiro Igor Mota Morici informou que, em Assembleia 127 

da categoria docente realizada no dia anterior à reunião, ficou definida a paralisação 128 

dos profissionais da Educação, no dia 15 de maio. Houve encaminhamento de 129 

solicitação aos Conselhos Especializados e Superiores para que estes se posicionem 130 

por meio de documento público a respeito do corte imposto ao orçamento destinado à 131 

área de Educação. Isso exposto, o conselheiro Igor Mota Morici propôs a elaboração 132 

de uma nota crítica contra o corte orçamentário, destacando a necessidade de 133 

explicitar em tal documento a função social cumprida pelo CEFET-MG não só em 134 

termos de ensino superior, mas especialmente em termos de educação básica. O 135 

conselheiro propôs que, a exemplo do ocorrido no 3º Seminário da EPTNM, uma carta 136 

em defesa da Educação Profissional pública fosse elaborada e discutida pelos 137 

representantes de todos os câmpus do CEFET-MG que participarão do 4º Seminário 138 
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da EPTNM – “Diálogos & Integração: Para onde caminha a Educação Profissional? ”, 139 

que será realizado nos dias 13, 14 e 15 de maio de 2019. A Presidente sugeriu que 140 

uma comissão elabore a minuta da carta para ser encaminhada para discussão e 141 

aprovação no 4º Seminário, indicando os Conselheiros Igor Mota Morici, Pedro 142 

Henrique Dias de Sousa e Sérgio Roberto Gomide Filho para composição da 143 

comissão. Submetida à votação, a proposta de encaminhamento foi aprovada por 144 

unanimidade. Item 7 – Distribuição de Processos: (i) Processo eletrônico 145 

23062.009961/2019-79 (Procedimento para controle de frequência para aluno que 146 

solicita dispensa de aulas em sábado letivo por convicção religiosa – Câmpus 147 

Varginha): A Presidente informou que tendo em vista à Lei n° 13.796, de 3 de janeiro 148 

de 2019 - que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para fixar 149 

prestações alternativas à aplicação de provas e à frequência a aulas realizadas em 150 

dias de guarda religiosa -foi encaminhado à Diretoria de Educação Profissional e 151 

Tecnológica pedido do Câmpus Varginha de orientação e normatização dos 152 

procedimentos a serem adotados pela Instituição para o registro de frequência dos 153 

alunos que sejam amparados por essa Lei.  A Presidente solicitou que uma comissão 154 

constituída por conselheiros da Câmara de Ensino analise e elabore parecer a ser 155 

relatado na próxima reunião ordinária. (ii) Processo eletrônico 23062.009520/2019-156 

77 (Pedido de credenciamento do Grêmio Estudantil do Câmpus Curvelo): A 157 

Presidente solicitou à Câmara de Legislação e Normas a análise e elaboração de 158 

parecer desse processo, considerando o que prevê a Resolução CD-03/19, de 15 de 159 

março de 2019. Distribuídos os processos, às doze horas e vinte e três minutos, a 160 

Presidente agradeceu a presença dos Conselheiros e encerrou a reunião. Eu, Daniela 161 

Henriques Ferreira de Castro Souza, Assistente em Administração, lavrei a presente 162 

ata que, após sua leitura e aprovação, foi assinada por todos os Conselheiros 163 

presentes. Belo Horizonte, 09 de maio de 2019.  164 

Representação da DEPT 

 

 
Carla Simone Chamon 
 
 
Ezequiel de Souza Costa Junior 
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Representação Docente 
 
Área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

 
 
 

Sérgio Roberto Gomide Filho 
 
 

 
 
 

___________________________________ 
 

 
 
Área de Ciências Humanas e suas Tecnologias 

 
 

Igor Mota Morici 
 
 
Leandro Braga de Andrade 
 
 

 
 

___________________________________ 
 

 
_______________________________________ 

 
Área de Matemática e Ciências da Natureza e suas Tecnologias 
 
 

Almir Gonçalves Vieira 
 
 
Aniel da Costa Lima 
 
 
Maria Beatriz Guimarães Barbosa 
 
 

 
 

___________________________________ 
 
 

___________________________________ 
 
 

___________________________________ 
 

 
Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde; Produção Industrial e Recursos Naturais 
 
 
Lúcia Emília Letro Ribeiro 
 

 
 

___________________________________ 
 
 

 
Eixo Tecnológico de Produção Cultural e Design; e Turismo, Hospitalidade e Lazer 
 
 
Roberta Abalen Dias 
 
 
Mabel Rocha Couto 
 
 

 
 
___________________________________ 
 
 
___________________________________ 
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Eixo Tecnológico de Infraestrutura 
 
 
 

Alisson Pinto Chaves 

 
 
 

_______________________________________ 

 
 
Eixo Tecnológico de Controle e Processos Industriais 
 
 
Anselmo Paulo Pires 
 
 
José Elias de Oliveira 
 
 

 
 

___________________________________ 
 
 

___________________________________ 
 

 
 
Servidores Técnico-administrativos 
 

 
Fernanda Nascimento Paschoal Badaró 
 
 
Pedro Henrique Dias de Sousa 
 

 
 
___________________________________ 

 
 
___________________________________ 

 
 

 
 
 


