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Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às nove horas, na Sala de 1 

Reuniões dos Conselhos Superiores, no terceiro andar do Prédio Administrativo 2 

do Campus I do CEFET-MG, realizou-se a nona reunião ordinária do Conselho de 3 

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

James William Goodwin Junior. Compareceram à reunião os Conselheiros 5 

Augusto César da Silva Bezerra, Carlos Wagner Moura e Silva, Daniel Braga 6 

Hubner, Fernanda Nascimento Paschoal Badaró, Filipe Oliveira Raslan, Francisco 7 

de Assis Marinho Lanza, Jeannette de Magalhães Moreira Lopes, João Ricardo 8 

Mata Soares de Souza, José Elias de Oliveira, Lílian Aparecida Arão, Lívia Cristina 9 

Oliveira Lana, Marcos Gonçalves Rios, Renata Barbosa de Oliveira e William 10 

Geraldo Sallum. 1 – Verificação de quórum: Realizada a verificação, foi 11 

constatada a existência de quórum para a reunião, uma vez que estavam 12 

presentes, naquele momento, doze Conselheiros com direito ao voto. A 13 

Conselheira Fernanda Nascimento Paschoal Badaró informou a todos que a 14 

Conselheira Margareth Cordeiro Franklim havia solicitado que ela justificasse sua 15 

ausência, em razão da necessidade de acompanhar sua mãe durante um 16 

procedimento cirúrgico a que foi submetida.  2 – Aprovação da pauta: O 17 

Presidente sugeriu a inclusão de Pareceres das Câmaras como novo item da 18 

pauta proposta para a reunião. Submetida à votação, a pauta foi aprovada por 19 

unanimidade ficando, portanto, assim determinada: Item 1 - Verificação de 20 

quórum; Item 2 - Aprovação da pauta; Item 3 - Leitura e aprovação de Ata; Item 4 - 21 

Relatório – Plano piloto de alteração da oferta da disciplina no Curso Técnico em 22 

Mecânica; Item 5 – Quadro de vagas dos cursos EaD; Item 6 – Pareceres das 23 

Câmaras; Item 7 – Seminário EPT e Item 8 – Informes do Presidente e dos 24 

Conselheiros. 3 – Leitura e aprovação de Ata: O Presidente deu continuidade à 25 
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reunião submetendo a ata referente à segunda reunião extraordinária do CEPT, 26 

realizada no dia 27 de agosto de 2015, à votação. Registrou-se a chegada do 27 

Conselheiro Daniel Braga Hubner à reunião, às nove horas e quarenta minutos. O 28 

Presidente ressaltou que, na legislatura anterior, o CEPT decidiu que as atas 29 

deveriam ser previamente encaminhadas aos Conselheiros para leitura e que suas 30 

sugestões e contribuições deveriam ser trazidas para que, durante as reuniões, 31 

fossem efetuadas as devidas correções e alterações e a ata submetida à 32 

aprovação, sem a necessidade de que uma leitura em plenário fosse realizada. 33 

Submetida à votação, a ata foi aprovada ao obter dez votos favoráveis e três 34 

abstenções. O Conselheiro Filipe Oliveira Raslan solicitou que constasse em ata 35 

que sua decisão de se abster na votação foi motivada pelo fato de não ter 36 

comparecido àquela reunião. Item 4 – Relatório – Plano piloto de alteração da 37 

oferta de disciplina no Curso Técnico em Mecânica: Na sequência, o 38 

Presidente passou a palavra ao professor Humberto Barros de Oliveira, 39 

Coordenador do Curso Técnico em Mecânica, na Unidade Belo Horizonte, 40 

convocado a comparecer a esta reunião e apresentar um Relatório contendo a 41 

consolidação dos dados analisados referentes ao desempenho dos alunos do 42 

Curso Técnico em Mecânica, ofertado na forma Integrada na Unidade Belo 43 

Horizonte, nas disciplinas de Máquinas Térmicas e de Fluxo (MTF), Mecânica 44 

Técnica e Resistência dos Materiais (MTRM) e Elementos de Máquinas (ELMQ), 45 

conforme decidido pelo CEPT, durante a décima primeira reunião ordinária, 46 

realizada no dia 13 de novembro de 2014. O Coordenador iniciou sua 47 

apresentação, informando que ele e os professores André Guimarães Ferreira, 48 

Ezequiel de Souza Costa Junior e Maria Celeste Monteiro de Souza Costa eram 49 

os docentes responsáveis pela disciplina Máquinas Térmicas e de Fluxo, e que o 50 

projeto piloto desenvolvido, no ano de 2014,  com as turmas da segunda série e 51 

terceira série, concomitantemente, teve como objetivo analisar os impactos 52 

acarretados ao desempenho dos alunos da segunda série pelo deslocamento da 53 

disciplina na matriz curricular, uma vez que a mencionada disciplina embasaria os 54 

conhecimentos dos alunos para cursar as disciplinas Controles hidráulicos e 55 

Comandos e controles pneumáticos, ministradas na terceira séria do Curso 56 

Técnico em Mecânica. Em seguida, o Chefe do Departamento de Engenharia de 57 
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Materiais,  Ezequiel de Souza Costa Junior também responsável pela redação do 58 

relatório, procedeu sua apresentação. Abertas as inscrições para esclarecimentos, 59 

os Conselheiros Daniel Braga Hubner, Lílian Aparecida Arão, João Ricardo Mata 60 

Soares de Souza e Carlos Wagner Moura e Silva fizeram alguns questionamentos. 61 

O Conselheiro Daniel Braga Hubner perguntou se houve alguma abordagem 62 

qualitativa e o professor Ezequiel de Souza Costa Junior respondeu que não 63 

houve tempo hábil para fazê-la. Entretanto, informou que a partir do próximo ano, 64 

durante os Seminários, isso poderia ser feito e que a dificuldade em viabilizar tal 65 

abordagem se deve ao fato de não ser possível realizar a experiência com os 66 

mesmos alunos, ficando, portanto, a cargo apenas da percepção dos docentes 67 

envolvidos no processo. A Conselheira Lílian Aparecida Arão quis saber se algum 68 

aluno havia sido reprovado e se a disciplina era pré-requisito para alguma outra da 69 

terceira série. Por se tratar apenas de um projeto piloto, a disciplina não foi 70 

considerada pré-requisito e os alunos reprovados deveriam cursar a disciplina 71 

regularmente na terceira série, durante o ano de 2015. O Conselheiro João 72 

Ricardo Mata Soares de Souza perguntou se haveria tempo hábil para aprovação 73 

da reestruturação do Projeto Político Pedagógico (PPP) do Curso Técnico em 74 

Mecânica antes do início do ano letivo de 2016. O Chefe do Departamento disse 75 

acreditar que sim, visto que não haveria grandes implicações e o Presidente do 76 

CEPT completou, informando que tal alteração não implicaria em mudança de 77 

carga horária, contratação de professores e nem mesmo na necessidade de 78 

tramitar o processo no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), visto 79 

que por não se tratar de um novo curso, a análise e decisão caberiam 80 

exclusivamente ao CEPT. O Conselheiro Carlos Wagner Moura e Silva mostrou-se 81 

preocupado com a carga horária semanal, considerando que a partir do próximo 82 

ano letivo, as disciplinas de Filosofia e Sociologia também deverão compor a 83 

matriz curricular daquele curso.  O Coordenador do Curso explicou que um estudo 84 

já foi realizado a fim de se avaliar o impacto dessa nova situação e o Colegiado do 85 

Curso efetuou a adequação da matriz curricular a fim de deixar a carga horária 86 

semanal das turmas de segunda e terceira séries bem equilibradas.  87 

Esclarecimentos feitos, o Presidente submeteu o Relatório à votação, sendo esse 88 

aprovado por unanimidade. O Presidente agradeceu a presença dos professores 89 
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Humberto Barros Oliveira e Ezequiel de Souza Costa Junior, que naquele 90 

momento, retiraram-se da sala de reuniões. Item 5 – Quadro de vagas dos 91 

cursos EaD: O professor José Wilson da Costa, Coordenador do Núcleo de 92 

Educação à Distância do CEFET-MG (NEaD) foi convidado a comparecer à 93 

reunião do CEPT e prestar esclarecimentos a respeito do quadro de vagas 94 

ofertadas para o ano letivo de 2016, conforme decisão tomada durante a 95 

realização da segunda reunião extraordinária do CEPT, em 27 de agosto de 2015. 96 

O Coordenador deu início à sua apresentação, explanando sobre o histórico e 97 

atual cenário da Educação à Distância no Brasil. Em seguida, afirmou que, 98 

embora relativamente pequeno, o número de vagas proposto para o próximo ano 99 

é adequado e condizente com o número de candidatos inscritos para os 100 

Processos Seletivos realizados pelo CEFET-MG, nos últimos anos. O Conselheiro 101 

Filipe Oliveira Raslan parabenizou a iniciativa e todo o esforço depositado no 102 

projeto EaD, ressaltando a importância do CEFET-MG ofertar essa modalidade de 103 

ensino. Porém, expôs sua preocupação com relação à qualidade da formação e 104 

do trabalho dos professores participantes desse projeto, visto o pouco 105 

investimento do Governo Federal. O professor José Wilson afirmou que o objetivo 106 

é construir uma tecnologia diferenciada para apoio à educação, com alto nível de 107 

qualidade e que o CEFET-MG se torne referência na oferta de EaD. O Presidente 108 

ainda ressaltou que uma das grandes tarefas do CEPT, neste momento, é 109 

conseguir institucionalizar a EaD, que nasceu como uma experiência dentro de um 110 

modelo proposto pelo e-TEC Brasil, mas que, em algum momento, deve se tornar, 111 

efetivamente, parte integrante do CEFET-MG. A Conselheira Jeannette de 112 

Magalhães Moreira Lopes expôs sua preocupação com que a implementação se 113 

dê a partir de uma decisão política, muitas vezes não considerando os índices de 114 

reprovação e evasão que tais cursos apresentam. Ao ser questionado pelo 115 

Conselheiro João Ricardo Mata Soares de Souza a respeito de como a parte 116 

prática é oferecida ao aluno do Curso Técnico EaD, o Coordenador respondeu 117 

que as aulas são preparadas por um professor, geralmente pertencente ao quadro 118 

efetivo do CEFET-MG, e o professor-tutor, que ministra a aula presencial, 119 

utilizando, inclusive, o laboratório. Desse modo, os alunos têm dois professores: 120 

aquele que se apresenta nas vídeo-aulas e o tutor. Após ampla discussão, o 121 
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Presidente apresentou como proposta de encaminhamento a aprovação do 122 

quadro de vagas dos cursos EaD, condicionada à entrega, até a segunda-feira, dia 123 

14 de setembro, do documento devidamente corrigido pelo NEaD do CEFET-MG,  124 

com a distribuição do número de vagas para as formas Concomitância Externa e 125 

Subsequente, para seu encaminhamento ao CEPE. Submetido à votação, o 126 

encaminhamento foi aprovado ao obter doze votos favoráveis e uma abstenção. O 127 

Presidente agradeceu sua presença e asua participação na reunião se encerrou 128 

naquele momento. Item 6 – Pareceres das Câmaras: A Conselheira Lílian 129 

Aparecida Arão, membro da Câmara de Ensino do CEPT, iniciou a leitura do 130 

parecer da análise do Processo 23062.008108/15-14, referente à reestruturação 131 

do PPP do Curso Técnico em Informática, na forma Integrada, na Unidade 132 

Varginha. Os Conselheiros Jeannette de Magalhães Moreira Lopes e Carlos 133 

Wagner Moura e Silva sugeriram a realização de uma  Oficina para elaboração de 134 

PPP na Unidade Varginha. O Presidente submeteu à votação o parecer da 135 

relatora pela devolução dos Processos à Unidade Varginha, para que as devidas 136 

correções fossem realizadas e o parecer foi aprovado por unanimidade. Registrou-137 

se a saída do Conselheiro Marcos Gonçalves Rios. Dando continuidade à leitura 138 

dos pareceres, a Conselheira Fernanda Nascimento Paschoal Badaró procedeu a 139 

leitura do parecer da análise do Processo 23062.008106/15-17, referente ao PPP 140 

da implantação do novo Curso Técnico em Manutenção e Suporte de Informática, 141 

na forma Subsequente, na Unidade Varginha. O voto da relatora propunha a 142 

devolução do Processo para que as devidas correções sejam realizadas. O 143 

Presidente ainda fez a recomendação de que os novos cursos propostos pela 144 

Unidade Varginha somente sejam aprovados pelo Conselho, após a devida 145 

regularização dos PPP dos cursos já existentes. Propôs ainda o prazo máximo de 146 

sessenta dias para realização das atualizações e correções do Projeto Político 147 

Pedagógico desses cursos. Submetida à votação, a proposta de encaminhamento 148 

foi aprovada por unanimidade. Registrou-se a saída da reunião do Conselheiro 149 

Daniel Braga Hubner. Item 7 – Seminário EPT: O Presidente informou aos 150 

Conselheiros que cerca de setenta por cento do grupo de apoio para 151 

desenvolvimento do trabalho de realização do Seminário EPT já foi constituído e 152 

ressaltou a importância da ampla divulgação de que o grupo tem se reunido 153 
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regularmente e que as Unidades que ainda não nomearam seus representantes 154 

deverão fazê-lo com urgência. O Conselheiro Carlos Wagner Moura e Silva 155 

questionou a respeito do trabalho a ser desenvolvido pelo grupo de apoio e o 156 

Conselheiro Filipe Oliveira Raslan, Presidente do Comitê Gestor do Seminário 157 

EPT, esclareceu que o grupo deverá elaborar um documento para consulta 158 

pública e para que a comunidade tenha conhecimento do Seminário. O Presidente 159 

James William Goodwin Junior propôs a ampliação do grupo de apoio com a 160 

inclusão de dois docentes da Unidade Belo Horizonte, a pedido do Fórum de 161 

Coordenadores, sendo um deles representante da Base Nacional Comum e o 162 

outro, da área técnica. Submetida à votação, a proposta foi aprovada por 163 

unanimidade. Item 8 – Informes do Presidente e dos Conselheiros: O 164 

Presidente comunicou aos presentes que a Fundação Lemann, que concede aos 165 

docentes de EPT materiais e ferramentas digitais, divulgou seu Edital e está com 166 

as inscrições abertas para as Instituições interessadas em concorrer à concessão 167 

de tais materiais. As instituições que forem selecionadas receberão gratuitamente 168 

os mesmos. Submetida à votação, a proposta para realização da inscrição do 169 

CEFET-MG foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a Conselheira Jeannette 170 

de Magalhães Moreira Lopes propôs o encaminhamento da solicitação ao 171 

Conselho de Educação, Pesquisa e Extensão (CEPE) para formalização da 172 

concessão do direito ao CEPT para aprovar os PPP dos cursos, quando houver 173 

alterações na Legislação que rege a Educação Profissional Técnica de Nível 174 

Médio. Submetida à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. O 175 

Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Daniela 176 

Henriques Ferreira de Castro Souza, Secretária deste Conselho, lavrei a presente 177 

ata, que após sua leitura e aprovação, foi assinada por todos os Conselheiros 178 

presentes. Belo Horizonte, 10 de setembro de 2015. 179 

 
Representação da DEPT 

 
 
James William Goodwin Junior 
Presidente 
 

 
 
__________________________________ 
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Representação Docente 
Área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
 
 
Lílian Aparecida Arão 
Membro Titular  
 

 
 
___________________________________ 
 
 

 
Área de Ciências Humanas e suas Tecnologias 

 
 
Filipe Oliveira Raslan 
Membro Suplente 

 
 
___________________________________ 
 
 

 
Área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias | Belo Horizonte 

 
 
Jeannette de Magalhães Moreira Lopes 
Membro Titular 

 
 
___________________________________ 
 
 

 
Área de Construção Civil, Transportes e Informática | Belo Horizonte 

 
 
William Geraldo Sallum 
Membro Titular 
 
Augusto César da Silva Bezerra 
Membro Suplente 
 
 

 
 
___________________________________ 
 
 
___________________________________ 
 
 

 
Área Técnica da Indústria (Eletrônica, Eletrotécnica, Mecatrônica, Eletromecânica, 
Mecânica) | Belo Horizonte 

 
 
Marcos Gonçalves Rios 
Membro Titular 
 

 
 
__________________________________ 
 
 

 
Área Técnica de Meio Ambiente, Saúde e Turismo | Belo Horizonte 

 
 
Daniel Braga Hubner 
Membro Titular 
 
Lívia Cristina Oliveira Lana 
Membro Titular 
 

 
 
___________________________________ 
 
 
___________________________________ 
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Representantes Docentes das Unidades do Interior 

 
 
Carlos Wagner Moura e Silva 
Membro Titular 
 
João Ricardo Mata Soares de Souza 
Membro Titular 
 
José Elias de Oliveira 
Membro Titular 
 
Renata Barbosa de Oliveira 
Membro Titular 
 

 
 
___________________________________ 
 
 
__________________________________ 
 
 
__________________________________ 
 
 
__________________________________ 
 

 
Representantes dos Técnico-administrativos 

 
 
Fernanda Nascimento Paschoal Badaró 
Membro Titular 
 
Francisco de Assis Marinho Lanza 
Membro Suplente 
 

 
 
___________________________________ 
 
 
___________________________________ 
 

 


