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Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e quinze, às nove horas e trinta 1 

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

Prédio Administrativo do Campus I do CEFET-MG, realizou-se a quinta reunião 3 

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

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

os Conselheiros Carlos Wagner Moura e Silva, Fernanda Nascimento Paschoal 6 

Badaró, Jeannette de Magalhães Moreira Lopes, José Elias de Oliveira, Maria 7 

Beatriz Guimarães Barbosa, Renata Barbosa de Oliveira e William Geraldo 8 

Sallum.  Realizada a verificação do quórum, o Presidente deu início à reunião. Em 9 

seguida, apresentou a proposta de pauta para a reunião, solicitando a inclusão de 10 

um novo item: Pré-requisitos – Curso Técnico em Eletrônica (Unidade Belo 11 

Horizonte). Submetida à votação, a pauta foi aprovada por unanimidade, ficando 12 

assim definida: Item 1 – Verificação de quórum; Item 2 – Aprovação da pauta; 13 

Item 3 – Leitura e aprovação de Atas; Item 4 – Calendário – Resoluções ad 14 

referendum; Item 5 – Proposta de reunião extraordinária – 28/05/2015: 15 

Seminário EPTNM; Item 6 – Pré-requisitos – Curso Técnico em Eletrônica 16 

(Unidade Belo Horizonte); Item 7 – Regulamento ECO; Item 8 - Pareceres e 17 

Processos e Item 9 - Informes do Presidente e dos Conselheiros.  Dando 18 

continuidade à reunião, o Presidente passou ao Item 3 – Leitura e aprovação de 19 

atas: A primeira ata a ser submetida à aprovação foi a referente à primeira reunião 20 

extraordinária do CEPT, realizada no dia 26 de março de 2015. Realizadas 21 

algumas alterações no texto, conforme sugeridas pelos Conselheiros, a ata foi 22 

aprovada por 06 (seis) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. Na sequência, a 23 
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ata referente à 4ª reunião ordinária do CEPT, do dia 09 de abril de 2015, foi 24 

submetida à votação e aprovada por unanimidade. Item 4 – Calendário – 25 

Resoluções ad referendum: O Presidente James William Goodwin Junior 26 

comunicou aos Conselheiros que a Diretoria da Unidade de Timóteo solicitou a 27 

alteração do calendário escolar referente àquela Unidade, para aprovação do dia 28 

30 de abril como recesso, em razão desse estar entre o feriado municipal do dia 29 

29 de abril, quarta-feira; e do feriado nacional do dia 01 de maio, sexta-feira. 30 

Solicitou ainda a inclusão de mais um sábado como dia letivo, equivalente à 31 

quinta-feira, dia 30 de abril de 2015. Simultaneamente, o Diretor da Unidade Belo 32 

Horizonte entrou em contato com o Presidente informando que os organizadores 33 

do Modelo de Comitês Simulados (MOCS) do CEFET-MG solicitaram a alteração 34 

da data de realização do evento para os dias 22, 23 e 24 de maio de 2015. O 35 

Diretor da referida Unidade, professor Wanderlei Ferreira de Freitas, também 36 

solicitou que fossem realizadas alterações referentes aos sábados letivos 37 

equivalentes à segunda-feira para curso integrado (de 30 de maio para 20 de 38 

junho) e ao sábado letivo a cargo do curso técnico de Química (de 20 de junho 39 

para 30 de maio), em razão da definição da data de realização do Processo 40 

Seletivo do CEFET-MG para o 2º semestre de 2015, dias 30 e 31 de maio, ter sido 41 

posterior à aprovação dos calendários escolares. Diante do aqui exposto, o 42 

Presidente exarou, respectivamente, as Resoluções CEPT nº 11/2015 e 12/2015, 43 

ad referendum. Estas foram submetidas à votação e referendadas por 44 

unanimidade. Item 5 – Proposta de reunião extraordinária – 28/05/2015: 45 

Seminário EPTNM: O Presidente submeteu ao plenário à proposta de uma 46 

reunião extraordinária para o dia 28 deste mês, antes da posse dos novos 47 

membros do Conselho a serem eleitos no dia 15 de maio de 2015, para tratar 48 

exclusivamente da proposta de plano de trabalho para a realização do Seminário 49 

dos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, que está sob a 50 

responsabilidade da Diretoria de Educação Profissional e Tecnológica (DEPT), no 51 

mês de outubro. Diante da impossibilidade de comparecimento da maioria dos 52 

Conselheiros, a proposta foi retirada. Item 6 – Pré-requisitos – Curso Técnico 53 

em Eletrônica (Unidade Belo Horizonte): O Presidente informou aos 54 

Conselheiros que recebeu um Ofício da Coordenadora do Curso Técnico em 55 
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Eletrônica da Unidade Belo Horizonte, professora Daniela Legnani de Souza 56 

Wilken, através do qual apresentou as disciplinas definidas como pré-requisitos 57 

para o mencionado curso ofertado na forma Integrada, solicitando a devida 58 

alteração do Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso, datado do ano de 2010. 59 

Submetido à votação, a correção do PPP foi aprovada por unanimidade. O 60 

Presidente também submeteu à votação a proposta de alteração do PPP do curso 61 

ofertado nas formas Concomitância Externa e Subsequente, mediante a  62 

ratificação por voto eletrônica dos Conselheiros após  a Coordenação do curso 63 

técnico em Eletrônica apresentar ao CEPT a documentação complementar 64 

contendo as disciplinas aprovadas pelo Colegiado como pré-requisitos para o 65 

referido curso nas formas acima mencionadas. A proposta foi aprovada por 66 

unanimidade. Item 7 – Regulamento ECO: Mediante a extensa documentação 67 

apresentada para análise, o plenário entendeu não haver tempo hábil para 68 

discussão antes da posse dos novos representantes do CEPT eleitos para o 69 

mandato de 2015 a 2017. Assim, este item também foi retirado da pauta. Item 8 - 70 

Pareceres e Processos: A Conselheira Jeannette de Magalhães Moreira Lopes 71 

comunicou que não teve êxito nas tentativas de contato com a Conselheira Lílian 72 

Aparecida Arão e que, por esta razão, não será possível submeter à votação o 73 

parecer referente à análise do Processo nº 23062.011009/2015-10, que trata da 74 

reestruturação do curso de Controle Ambiental da Unidade Contagem. Em 75 

seguida, o Conselheiro Carlos Wagner Moura e Silva apresentou suas 76 

considerações e leu seu parecer referente à análise do Processo nº 77 

23062.002703/2014-57, que diz respeito à alteração do PPP do curso técnico em 78 

Estradas, da Unidade Belo Horizonte, através do qual indefere e sugere que o 79 

mencionado processo seja encaminhado à respectiva Coordenação para 80 

realização das devidas correções e devolução a este Conselho, no prazo de 15 81 

(quinze) dias a contar da data desta reunião. Submetido à aprovação, o parecer 82 

do relator foi aprovado por unanimidade. O Presidente James William Goodwin 83 

Junior propôs que um tutorial seja elaborado pelos relatores das Câmaras que 84 

atualmente representam o CEPT, a fim de auxiliar os trabalhos dos Conselheiros a 85 

serem eleitos para composição das Câmaras das próximas legislaturas do CEPT. 86 

Também realizou uma consulta ao Plenário com relação aos pareceres ainda 87 
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pendentes, como por exemplo, o referente ao Processo que está sob a análise da 88 

Conselheira Lílian Aparecida Arão. Após ampla discussão, o Presidente submeteu 89 

à votação a proposta para que, havendo pendências de pareceres para além do 90 

mandato do conselheiro responsável, seja estabelecido o procedimento para que 91 

esse seja convidado a permanecer como relator até o encerramento da questão. 92 

Item 9 - Informes do Presidente e dos Conselheiros: A Conselheira Maria 93 

Beatriz Guimarães Barbosa comunicou a todos que não irá compor o CEPT, na 94 

legislatura referente ao período de 2015 a 2017, visto que não está concorrendo à 95 

eleição. Agradeceu ao Presidente e todos aos demais Conselheiros pelo 96 

aprendizado que sua participação neste Conselho proporcionou a ela.  O 97 

Presidente retribuiu à Conselheira o agradecimento, parabenizando-a pelos bons 98 

trabalhos realizados à frente da Câmara de Calendários do CEPT e estendeu seus 99 

agradecimentos aos demais Conselheiros, a quem solicitou que incentivem seus 100 

colegas a participarem dos Conselhos da Instituição, em razão do grande 101 

aprendizado que a todos esta experiência oferece. O Presidente encerrou a 102 

reunião e eu, Daniela Henriques Ferreira de Castro Souza, Secretária da Diretoria 103 

de Educação Profissional e Tecnológica, lavrei a presente ata, que após sua 104 

leitura e aprovação, foi assinada por todos. Belo Horizonte, 14 de maio de 2015. 105 

Representação da DEPT 
 
 
Prof. James William Goodwin Junior 
Presidente 
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Representação Docente 
 
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 
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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 
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