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Aos nove dias do mês de abril de dois mil e quinze, às nove horas e trinta minutos, 1 

na Sala de Reuniões dos Conselhos Superiores, no terceiro andar do Prédio 2 

Administrativo do Campus I do CEFET-MG, realizou-se a quarta reunião ordinária 3 

do Conselho de Educação Profissional e Tecnológica (CEPT), sob a presidência 4 

do professor James William Goodwin Junior. Compareceram à reunião o professor 5 

Anderson Vagner Rocha e os Conselheiros Augusto César da Silva Bezerra, 6 

Carlos Wagner Moura e Silva, Fernanda Nascimento Paschoal Badaró, Jeannette 7 

de Magalhães Moreira Lopes, José Elias de Oliveira, Maria Beatriz Guimarães 8 

Barbosa, Renata Barbosa de Oliveira e William Geraldo Sallum. Realizada a 9 

verificação do quórum, o Presidente deu início à reunião, apresentando a proposta 10 

de pauta, quando a Conselheira Jeannette de Magalhães Moreira Lopes solicitou 11 

a inclusão de um item à pauta: Curso Técnico em Química – Unidade Timóteo. O 12 

presidente submeteu a pauta alterada à votação, sendo esta aprovada por 13 

unanimidade, ficando assim a pauta para esta reunião: Item 1 – Verificação de 14 

quórum, Item 2 – Aprovação da pauta, Item 3 – Leitura e aprovação das atas 15 

das reuniões anteriores, Item 4 – Edital da META, Item 5 – Programa de 16 

redução de retenção na EPTNM - vigência, Item 6 – Regulamento ECO, Item 7 17 

- Pareceres e processos, Item 8 – Curso Técnico em Química – Unidade 18 

Timóteo e Item 9 - Informes do Presidente e dos Conselheiros. O Presidente 19 

procedeu à leitura das atas referentes às reuniões anteriores pendentes de 20 

aprovação. Submetida à votação, a ata referente à quarta reunião extraordinária 21 

do ano de 2014, realizada no dia 15 de outubro de 2014, foi aprovada por 22 

unanimidade. Transcorridos quinze minutos do início da reunião, registrou-se a 23 

chegada do Conselheiro William Geraldo Sallum. Dando sequência à leitura e 24 
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aprovação das atas, o Presidente submeteu à votação a ata referente à décima 25 

reunião ordinária do ano de 2014, realizada no dia 16 de outubro de 2014, sendo 26 

essa aprovada por 07 (sete) votos e 01 (uma) abstenção. As atas referentes à 27 

décima primeira reunião ordinária do ano de 2014, realizada em 13 de novembro 28 

de 2014, e à terceira reunião ordinária do ano de 2015, realizada em 19 de março 29 

de 2015, também foram submetidas à votação e aprovadas por unanimidade. O 30 

Presidente sugeriu, em razão do adiantado da hora, a passagem ao próximo item 31 

da pauta, ficando a leitura e a aprovação da ata referente à primeira reunião 32 

extraordinária do ano de 2015, realizada em 26 de março de 2015, para a próxima 33 

reunião, prevista para o dia 14 de maio de 2015. Houve o consenso e o plenário 34 

acatou a sugestão. O Presidente, então, passou ao próximo item da pauta, 35 

referente ao Edital da META, informando que a META – Mostra Específica de 36 

Trabalhos e Aplicações será realizada no período de 02 a 04 de setembro de 37 

2015. Informou que, com relação ao Edital do ano passado, poucas alterações 38 

foram realizadas, sendo que as principais dizem respeito ao estabelecimento do 39 

limite para a seleção de 20 (vinte) trabalhos por Unidade, aos critérios para 40 

seleção e à especificação entre os trabalhos a serem desenvolvidos pela 41 

Comissão Executiva e pelas Comissões Organizadoras de cada Unidade. 42 

Transcorrida uma hora do início da reunião, a chefe do Gabinete do Diretor-Geral, 43 

professora Heloísa Helena de Jesus Ferreira, solicitou ao Presidente do CEPT que 44 

a reunião fosse transferida para a sala ao lado, para que a Sala dos Conselhos 45 

pudesse ser ocupada por outra reunião que exigiria a utilização do equipamento 46 

de projeção. A mudança de sala foi realizada e a reunião continuou com a 47 

discussão acerca do Edital da META do ano de 2015. O Conselheiro William 48 

Geraldo Sallum propôs a alteração do item 4.4, a fim de possibilitar que cada 49 

trabalho tenha, no máximo, 04 (quatro) autores (alunos) e não 03 (três) autores, 50 

como constava da redação inicial do Edital. O Presidente submeteu a sugestão de 51 

alteração à votação e essa foi aprovada por unanimidade. Após ampla discussão 52 

e aprovação unânime, o item 5 do Edital teve a ordem das classes participantes 53 

alterada, ficando assim sua nova redação: 5.1 – Alunos e ex-alunos dos cursos 54 

técnicos de nível médio, de graduação e de pós-graduação do CEFET-MG, 5.2 – 55 

Alunos de outras instituições de ensino vinculados a programas de ensino, 56 
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pesquisa e extensão do CEFET-MG, 5.3 – Alunos de outras instituições federais 57 

de ensino tecnológico e 5.4 – Servidores docentes e técnicos-administrativos do 58 

CEFET-MG. Também foram sugeridas e aprovadas alterações dos itens 8.1.1, 59 

8.2.1, 8.2.2 e 12.1 que passaram a ter, respectivamente, as seguintes redações: 60 

8.1.1 - Propostas de trabalho que não atendam à formatação exigida neste Edital 61 

(item 9) serão desclassificadas; 8.2.1 – Compatibilidade do tema do trabalho com 62 

a área e a modalidade indicadas na ficha de inscrição; 8.2.2 – Ordem de inscrição 63 

e 12.1 – Todos os trabalhos apresentados deverão ter orientador, o qual deverá 64 

ser um servidor público, efetivo ou não, em exercício na sua instituição até a data 65 

da apresentação XXV META. Realizadas as alterações, o Presidente submeteu o 66 

Edital à votação, obtendo aprovação unânime. Na sequência, o Presidente deu 67 

início à apresentação do item 5 da pauta, Programa de redução de retenção na 68 

EPTNM – vigência, comunicando que os diários eletrônicos seriam 69 

disponibilizados na semana seguinte à reunião. Diante do exposto, o Presidente 70 

propôs que o Programa de redução da retenção na Educação Profissional Técnica 71 

de Nível Médio entrasse em vigor a partir do segundo bimestre do ano letivo de 72 

2015 e a determinação para que as Diretorias de Unidades providenciassem a 73 

inclusão da data final para entrega dos diários em seus Calendários Escolares. 74 

Proposta submetida à votação, esta foi aprovada por unanimidade. Passando ao 75 

item 6 – Regulamento ECO, o Presidente informou que após ter sido aprovado o 76 

Regulamento de Estágio Curricular Obrigatório - ECO, o Setor de Estágio se 77 

manifestou apresentando algumas sugestões de alterações, propondo o 78 

encaminhamento de que este documento fosse enviado a todos os Conselheiros 79 

para leitura, a fim de possibilitar a discussão na reunião do CEPT a ser realizada 80 

no mês de maio. Em seguida, o Presidente solicitou aos relatores da Câmara de 81 

Ensino que procedessem a leitura de seus pareceres à análise dos processos. A 82 

Conselheira Renata Barbosa de Oliveira apresentou o parecer à análise do 83 

Processo 23062.005396/2014-66 referente à atualização do curso técnico em 84 

Informática na Unidade Divinópolis, propondo a devolução do Processo para a 85 

realização de ajustes e apresentação de informações complementares referentes 86 

à disciplina “Tópicos especiais”, sendo aprovado por unanimidade. Dando 87 

continuidade, o Conselheiro Carlos Wagner Moura e Silva apresentou seu parecer 88 
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da análise do Processo 23062.0011010/2015-36, referente ao questionamento de 89 

alunos do curso técnico em Eletroeletrônica da Unidade Contagem com relação à 90 

reprovação da disciplina de eletrônica industrial. Diante das informações 91 

apresentadas pelo relator, o Presidente propôs que o CEPT determine que o 92 

Coordenador do Curso Técnico em Eletroeletrônica da Unidade Contagem 93 

constitua uma banca, para revisão da correção da prova, conforme determinam as 94 

Normas Acadêmicas. Submetida a proposta de encaminhamento à votação, esta 95 

foi aprovada por unanimidade. O Presidente agradeceu a presença de todos, 96 

encerrou a reunião e eu, Daniela Henriques Ferreira de Castro Souza, Secretária 97 

da Diretoria de Educação Profissional e Tecnológica, lavrei a presente ata, que 98 

após sua leitura e aprovação, foi assinada por todos. Belo Horizonte, 09 de abril 99 

de 2015. 100 

Representação da DEPT 
 
 
Prof. James William Goodwin Junior 
Presidente 

 
Prof. Anderson Vagner Rocha 
Suplente 

 

 
 
____________________________________ 
 
 
___________________________________ 

 
Representação Docente 
Áreas Técnicas da Construção Civil, Transportes e Informática dos campi de Belo 
Horizonte 
 
 
Prof. Augusto César da Silva Bezerra 
Membro Titular 
 

 
 
___________________________________ 
 
 

 
Área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias dos campi de Belo 
Horizonte 
 
 
Profª Maria Beatriz Guimarães Barbosa 
Membro Titular 
 
 
Profª Jeannette de Magalhães Moreira 
Membro Suplente  
 

 
 
___________________________________ 
 
 
 
___________________________________ 
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Representação Docente dos Campi do Interior 
 
 
Prof. Carlos Wagner Moura e Silva 
Membro Titular 
 
 

 
 
___________________________________ 
 
 

 
Representação Docente dos Campi do Interior 
 
 
Prof. José Elias de Oliveira 
Membro Titular 
 
 

 
 
___________________________________ 
 
 

 
Representação Docente dos Campi do Interior 
 
 
Profª Renata Barbosa de Oliveira 
Membro Titular  
 
 

 
 
___________________________________ 
 

 
 
Representação Docente dos Campi do Interior 
 
 
Prof. William Geraldo Sallum 
Membro Titular 
 
 

 
 
___________________________________ 
 

 
 
Representação dos Técnicos-administrativos 
 
 
Srª Fernanda Nascimento Paschoal 
Badaró 
Membro Titular 
 

 
 
___________________________________ 
 
 

 


