
                                       

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO DIRETOR DO CENTRO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA – 
CEFET-BA, REALIZADA EM 13.05.2005 

 
 
Aos treze dias do mês de maio, de dois mil e cinco, às nove horas, reuniu-se o 1 

Conselho Diretor do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia –2 

CEFET-BA, situado à rua Emídio dos Santos, s/n, Barbalho, na sala de reunião, 3 

sob a presidência do Diretor Geral, Prof. Rui Pereira Santana. Estiveram 4 

presentes os seguintes Conselheiros: representante titular da Federação das 5 

Indústrias, Dr. Gustavo Leal Sales Filho;  representante titular da Federação do 6 

Comércio, Dr. Aquinoel Borges; representante suplente da Federação da 7 

Agricultura, Dr. Fernando Albiani Alves; representantes titulares do corpo 8 

docente, Profs. Carlos d’Alexandria Bruni e Rita Maria Pinheiro Aragão; 9 

representante suplente do corpo docente, Prof. Rogério Nadier Rodrigues; 10 

representante suplente dos servidores técnico-administrativos, Sr. Victor 11 

Emmanuel da Rocha Couto. Foram justificadas as ausências do representante 12 

titular da Federação da Agricultura, Dr. Joaquim Cardoso Filho, e do 13 

representante titular dos servidores técnico-administrativos, Sr. Anilson Roberto 14 

Cerqueira Gomes. Os trabalhos desta sessão foram iniciados pelo Senhor 15 

Presidente com os assuntos constantes da Pauta: 01. Apreciação e aprovação 16 

da Ata da Reunião Extraordinária de 08.04.2005 que, após discussão, foi 17 

aprovada. 02. Expediente. O Senhor Presidente deixou este item para o final da 18 

reunião, a fim de agilizar a Pauta, passando ao de nº 03. Ordem do dia: 3.1 19 

Plano do Curso Técnico em Informática da Unidade de Ensino 20 

Descentralizada – UNED-Eunápolis. Relatora: Conselheira Profª Rita 21 

Maria Pinheiro Aragão. Com a palavra, a Conselheira Relatora procedeu à 22 

leitura do parecer, por ela emitido, a seguir transcrito: “ O documento em 23 

epígrafe foi encaminhado para análise e parecer, através do ofício nº 15/2005 – 24 

Conselho Diretor e atende aos itens estabelecidos para a elaboração do Plano 25 

de curso, conforme exigência determinada pela Resolução CNE/CEB nº 04/99. 26 

ANÁLISE O projeto consta de 53 páginas numeradas tendo sido elaborado por 27 

uma comissão formada por professores da UNED de Eunápolis e apresenta em 28 

seu Sumário todos os itens necessários à sua compreensão. Conforme 29 

justificativa e objetivos apresentados, a criação do curso fundamenta-se em 30 

pesquisas, que além de detectarem a expectativa de vários segmentos da 31 
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sociedade para que fosse oferecido pelo CEFET-BA o Curso Técnico em 32 

Informática, revelou também, uma carência de profissionais qualificados nesta 33 

área para atender à demanda do mercado da região. OBSERVAÇÕES Pág. 8 – 34 

item 2.2 – “Das vagas” – não está claro em qual turno o curso funcionará Pág. 35 

14 – a numeração das disciplinas 1.5 seria Instalações e uso de aplicativos e 1.6 36 

Instalações Físicas . Sugerimos que os nomes dos docentes que irão ministrar 37 

as disciplinas nos diversos módulos sejam apresentados como constam no 38 

capítulo – Pessoal Docente PARECER considerando a relevância do Curso 39 

Técnico em Informática para a região de Eunápolis, sugerimos que o CEFET, 40 

após submetê-lo à apreciação desse Conselho, tome as providências necessárias 41 

para sua inclusão no Cadastro Nacional de Cursos Técnicos. É o nosso 42 

parecer.” Continuando com a palavra, a Conselheira Relatora falou ter dúvidas 43 

em relação ao número de turmas e ao turno em que o Curso será oferecido, 44 

conforme consta no item 2.2, página 8, transcrito a seguir: “As vagas para o 45 

Curso Técnico em Informática serão limitadas a um total de 40 alunos por 46 

turma, no turno vespertino ou noturno...” O Senhor Presidente explicou que, a 47 

princípio o Curso terá uma turma, podendo ser realizado no turno noturno ou 48 

vespertino. Com a palavra, o Conselheiro Victor considerou os equipamentos 49 

dos Laboratórios obsoletos, sugerindo que as suas especificações fossem, 50 

constantemente, atualizadas. O Conselheiro Prof. Carlos Bruni manifestou-se 51 

favorável à aprovação do Curso, apresentando as seguintes recomendações: a) 52 

inclusão no Capítulo 09, Certificado e Diplomas, sobre a exigência legal de 53 

conclusão do Ensino Médio ou equivalente para a emissão do Diploma de 54 

Técnico em Informática; b) que as observações feitas pelo Conselheiro Victor 55 

servissem, também, para o Plano da UNED-Vitória da Conquista; c) atualização 56 

do acervo bibliográfico, pois existem livros, ainda, da década de 70; d) inserir no 57 

Plano os espaços comuns da UNED, as ferramentas, computadores para aulas 58 

práticas do Curso de Manutenção de Micro, pois diferem dos que são para 59 

digitação; e) empenho da Direção para dar todo suporte e apoio aos professores 60 

que, corajosamente, oferecerão o Curso, a partir de junho. Em seguida, o 61 

Conselheiro Prof. Rogério disse que este Colegiado será renovado, mas a sua 62 

responsabilidade não diminui, devendo não ser omisso diante do Curso ora 63 

apresentado, pois, logo de início, pode-se perceber que a metodologia da 64 

pesquisa é desprovida de técnica, não refletindo uma demanda efetiva,  65 

explicando que a pergunta a ser formulada deveria ser a seguinte: Qual o Curso 66 

Técnico que gostaria que o CEFET-BA/UNED-Eunápolis oferecesse? 67 

Considerou que os dados apresentados não comprovam que existe clientela, 68 

além dos equipamentos das duas Unidades estarem completamente 69 

ultrapassados, conforme já citado, não conferindo qualidade ao Curso proposto. 70 

Quanto ao material bibliográfico, disse ser do conhecimento de alguns 71 

Conselheiros que a Biblioteca está descartando o material dito como 72 

bibliográfico. Salientou que a Instituição é federal, de nível superior, oferecendo 73 

Cursos gratuitos, para uma faixa da população que precisa ser instruída, mas não 74 
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resta dúvida que o imposto, pago à União, é quem está custeando essas despesas, 75 

devendo haver responsabilidade, por parte de todos, com a Instituição, para que 76 

não sejam alocados recursos em Cursos que não tenham retorno ou que este seja 77 

duvidoso, achando que o Curso precisa ser mais bem estudado e estruturado, 78 

votando contrário à sua aprovação. A Conselheira Profª Rita Aragão falou que 79 

foram realizadas duas pesquisas concomitantes, a primeira voltada à 80 

comunidade, às empresas e aos alunos, para saber qual o Curso que gostaria que 81 

fosse oferecido, obtendo a resposta Informática. A segunda tem todo histórico, 82 

confirmando a demanda, onde as empresas informaram que possuem extrema 83 

carência de profissionais adequadamente qualificados na área. Concordou 84 

quanto à necessidade da atualização dos equipamentos, bem como da melhoria 85 

do acervo bibliográfico e do suporte que a Instituição deve dar ao Curso. O 86 

Conselheiro Dr. Fernando Albiani manifestou-se favorável ao Curso, por ser 87 

Eunápolis um município que está crescendo, com mais de duzentos mil 88 

habitantes, além de ter municípios convergentes a ele, achando viável que, após 89 

cinco anos de oferecimento, seja, novamente, analisado. Em seguida, observou 90 

que os dois cursos, constantes da pauta, possuem cargas horárias diferenciadas, 91 

explicando o Senhor Presidente que não tem problema. Voltando a falar, o 92 

Conselheiro Prof. Rogério demonstrou preocupação quanto ao Curso  funcionar, 93 

somente, teoricamente e não na prática que é formar técnico em computador, 94 

pela falta de laboratório, acervo bibliográfico, espaço, além da dúvida sobre a 95 

demanda. O Senhor Presidente informou que já foram providenciadas a 96 

aquisição do acervo bibliográfico e a implantação do laboratório de Informática, 97 

como também, estará disponibilizando, este ano, mais um suporte financeiro 98 

para a compra de outros livros, tanto para a UNED-Eunápolis como para as 99 

outras Unidades, além de existirem Projetos na Secretaria de Educação 100 

Profissional e Tecnológica – SETEC/MEC, para a instalação de novos 101 

laboratórios. Achou pertinentes as observações relativas às especificações de 102 

equipamentos, embora, rapidamente, estes fiquem desatualizados. O 103 

Conselheiro Dr. Gustavo disse compreender as limitações inerentes às questões 104 

orçamentárias de uma Instituição Federal como o CEFET. Prosseguindo, falou 105 

que a indústria vem crescendo naquela região, a exemplo da recém-implantada 106 

de celulose, a VERACEL, que está pretendendo realizar projetos de expansão da 107 

Bahia Sul, nas proximidades da região, devendo, assim, começar a surgir 108 

empresas prestadoras de serviços na área de manutenção, que de fato é muito 109 

mal assistida em termos de formação e qualificação profissional. Quanto à 110 

Federação das Indústrias, disse que tem feito esforço, através do Serviço 111 

Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, para tentar suprir esta 112 

deficiência, solicitando que fosse registrada a necessidade que as Indústrias têm 113 

de cursos técnicos nas áreas de manutenção, eletricidade, instrução mecânica, 114 

que estão com demanda crescente. Disse que sabe das dificuldades da Instituição 115 

em viabilizar estes cursos, pois o nível de investimento ainda é maior que o de 116 

Informática, mas gostaria de sugerir que, no futuro, o  CEFET pensasse em  117 
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ofertá-los, pois, certamente, a demanda não faltará. O Senhor Presidente 118 

informou que a indústria VERACEL manteve contato com a Unidade, para que 119 

esta oferecesse até um curso superior, através de parceria, pretendendo analisar a 120 

proposta, pelos aspectos financeiro, político e social da região. O Conselheiro 121 

Prof. Rogério falou que o Diretor, por ser zeloso, já está adotando todas as 122 

providências para a solução dos problemas referentes ao Curso, propondo que o 123 

momento propício para a sua aprovação fosse quando estivessem regularizadas 124 

as questões pertinentes a acervo bibliográfico, equipamentos, dentre outras. O 125 

Senhor Presidente explicou que não está solicitando a aprovação do Curso sem 126 

ter a estrutura, mas está procurando melhorá-la com novo pedido de acervo 127 

bibliográfico e de novos outros equipamentos. Após ampla discussão, o Parecer 128 

não foi aprovado pelo Conselheiro Prof. Rogério, os demais se manifestaram 129 

favoráveis. O Parecer consta de duas páginas, encontrando-se arquivado na 130 

Secretaria dos Conselhos. O Conselheiro Prof. Carlos Bruni falou que as 131 

observações procedem, citando que o último Relatório de Gestão registra mais 132 

vagas que candidatos para alguns Cursos. O Senhor Presidente disse estar atento 133 

às recomendações do Relator à época, estando programando um encontro sobre 134 

o assunto. 3.2 Plano do Curso Técnico em Informática da UNED-Vitória da 135 

Conquista. Relator: Conselheiro Prof. Carlos d’ Alexandria Bruni. O 136 

Conselheiro Relator procedeu à leitura do Parecer, por ele emitido, a seguir 137 

transcrito: “ INTRODUÇÃO O presente Parecer refere-se ao Plano do Curso 138 

Técnico, na área de Informática, da UNED de Vitória da Conquista. Os 139 

documentos para apreciação e parecer me foram entregues, pessoalmente pela 140 

Secretária deste Conselho, Sra. Maria do Carmo Souza Farias. Na 141 

oportunidade contatamos com a Profª Viviane Maria Lélis Carvalho, 142 

Coordenadora da Comissão Elaboradora tendo a mesma concordado com as 143 

observações que se seguem ao tempo em que se comprometem a implementar os 144 

ajustes que se fizerem necessários. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 145 

RECEBIDOS 1 – Parecer nº 001/2005 do CONSEPE, em 12.04.2005, Relatora 146 

Profª Maria da Conceição da Veiga Pessoa de Oliveira; 2 – Parecer, do 147 

CONSEPE, de 13.09.2002, Relator Prof. Almir Souza; 3 – Parecer, do 148 

CONSEPE, de 21.09.2001, Relator Prof. Ricardo Torres Ribeiro; 4 – Relatório 149 

Geral, CONSEPE, 20.06.2001, Conselheiro Prof. Ricardo Torres Ribeiro; 5 – 150 

Observações referentes ao Plano de Informática da UNED Valença e da UNED 151 

de Vitória da Conquista, Conselheiro Prof. Ricardo Torres Ribeiro, em 152 

02.06.2001; 6 – Sugestões aos Planos de Curso de Informática da UNED 153 

Valença e da UNED de Vitória da Conquista, Conselheiro Prof. Ricardo Torres 154 

Ribeiro, em 21.12.2001; 7 – Relatório Geral, CONSEPE, 16.01.2001, 155 

Conselheiro Prof. Ricardo Torres Ribeiro; 8 – Plano de Curso Técnico 156 

Habilitação Informática, versão agosto de 2004. ANÁLISE Os documentos 157 

acima citados foram criteriosamente analisados, tendo sido observado que 158 

algumas das orientações emanadas do CONSEPE não foram atendidas ou 159 

implementadas, sem que fossem apresentadas as devidas justificativas e teceu-se 160 
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os seguintes comentários ou recomendações. Foram mencionadas observações 161 

e sugestões do Prof. Luiz Dias (falecido) e da Profª Cléa Queiroz, não existindo 162 

registro nos documentos recebidos por terem emitido em reuniões de trabalho 163 

das comissões. 1 – Na Capa o Plano, acrescentar um “r” a Configurado 164 

passando a Configurador; 2 – Modificar o Fluxograma da Organização 165 

Curricular, Página 12, de modo a evitar a dupla interpretação do mesmo 166 

quanto à exigência do estágio após os três módulos, para obtenção da 167 

Habilitação em Informática. A Comissão deve ainda, verificar se de fato a 168 

UNED pode oferecer os módulos II e III em qualquer seqüência tal qual está 169 

descrito na Organização Curricular; 3 – Remanejar todos os formulários 170 

relativos ao Estágio Curricular, páginas de nº 35 a 38, para o item ANEXO I, 171 

atualizando a paginação; 4 – No Capítulo 5, substituir ao final do parágrafo a 172 

expressão “descrito a seguir” por “no APENDICE”. Suprimir todo o texto 173 

relativo a Critério de Aproveitamento de Estudos, páginas de nº 39 a 41, 174 

atualizando a paginação; 5 – No Capítulo 6, substituir no primeiro parágrafo a 175 

expressão “do Curso” por “da Avaliação da Aprendizagem”. Substituir a 176 

expressão “descritas a seguir” por “no APENDICE”. Suprimir todo o texto 177 

relativo a AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM, páginas de nº 42 a 45, 178 

atualizando a paginação; 6 – Outra opção para a Comissão Elaboradora, se 179 

assim o preferir, é transcrever os artigos da Organização Didática dos Cursos 180 

Profissionalizantes, respeitando a estrutura organizacional do Plano em 181 

questão, desprezando-se a numeração original dos artigos do documento 182 

original pois causam confusão ao leitor; 7 – Incluir no capítulo 7, Instalações e 183 

Equipamentos, os espaços comuns da UNED de Vitória da Conquista 184 

compartilhados com os demais alunos da Instituição. Incluir as principais 185 

ferramentas, equipamentos, instrumentos de medição e de testes específicos da 186 

área de informática, manutenção, redes e softwares de análise e diagnósticos, 187 

etc, discriminando os existentes e aqueles que serão adquiridos para a oferta do 188 

Curso; 8 – A Equipe Elaboradora deve listar os livros e softwares que serão 189 

adquiridos para a oferta deste Curso uma vez que, a listagem apresentada o 190 

quadro 7.3 parece-nos não atender aos anseios dos alunos; 9 – Acrescentar no 191 

Capítulo 9, Certificados e Diplomas, a exigência legal de conclusão do Ensino 192 

Médio ou equivalente para a emissão do Diploma de Técnico em Informática; 193 

10 – Incluir o tópico APENDICE, atualizando o Sumário, caso as 194 

recomendações de nº 4 e 5 sejam aceitas pela Equipe Elaboradora, o qual será 195 

a transcrição da Organização Didática dos Cursos Profissionalizantes; 11 – 196 

Pela ordem, o ANEXO I será o conjunto de formulários do Estágio Curricular 197 

suprimidos do texto, re-numerando-se o existente, Referências Bibliográficas do 198 

projeto, como ANEXO II; 12 – Verificar se há necessidade do item denominado 199 

“11.2. Referências Bibliográficas” ou sua inclusão no item semelhante já 200 

citado. CONCLUSÃO Pelo exposto acima e tendo a Comissão elaboradora 201 

concordado com as proposições citadas e ainda, estando este em conformidade 202 

com a legislação vigente, submete o Plano de Curso Técnico de Informática da 203 
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UNED de Vitória da Conquista, à apreciação deste egrégio Conselho.“ Com a 204 

palavra, o Senhor Presidente perguntou se o Conselheiro poderia apresentar uma 205 

nova proposta do fluxograma, conforme sugerido no Parecer, respondendo que a 206 

Comissão se comprometeu em realizar a modificação. Em seguida, o 207 

Conselheiro Prof. Rogério disse que o seu posicionamento permanece o mesmo, 208 

pois o Curso será aprovado sem ter material bibliográfico, equipamentos para 209 

serem utilizados na área de estágio de manutenção, coerentes com o objetivo da 210 

formação profissional do Curso. Tem conhecimento que as providências estão 211 

sendo adotadas, mas acha que o momento da aprovação é quando os 212 

equipamentos e a estrutura estiverem disponíveis, tornando a dizer que este 213 

Conselho está aprovando Cursos, cujos equipamentos, em termos de informática 214 

são completamente ultrapassados, inclusive, sem condições desses profissionais 215 

serem formados. Disse que gostaria de obter a opinião do Conselheiro Prof. 216 

Carlos Bruni e de outros Conselheiros, se estiver equivocado. Com a palavra, o 217 

Conselheiro Prof. Carlos Bruni concordou com as preocupações do 218 

Conselheiro, entretanto, citou que ministra aulas no Curso de Eletrotécnica, mais 219 

antigo da Instituição, com quarenta anos e, ainda, hoje, o mesmo tem problemas 220 

como os aqui abordados, pois a Instituição não tem recursos para acompanhar a 221 

evolução tecnológica. Continuando, disse que, hoje, os equipamentos, da parte 222 

de eficiência energética, são caríssimos, um dos mais baratos custa R$ 1.600,00 223 

(um mil e seiscentos reais) e outros R$ 12.000,00 (doze mil reais), R$ 14.000,00 224 

(quatorze mil reais), para atender a um, dois alunos, ocorrendo que se adquire 225 

um deles e daqui há dois, três anos, está obsoleto, com certeza. Informou que, 226 

esta semana, trabalhou com um equipamento polonês de 1968, que funcionou a 227 

contento. Comunicou, também, que a Biblioteca tem livros em quantidade, já 228 

usados, precisando ser atualizados, nunca se conseguindo atingir o ideal. 229 

Salientou que, muitas vezes, para poder se justificar a necessidade do recurso é 230 

exigido o projeto do Curso. O Conselheiro Dr. Gustavo informou que o recurso 231 

público destinado ao SENAI-BA é na ordem de vinte milhões, metade que o 232 

CEFET recebe, estando num processo de investimento, constante, ao longo dos 233 

últimos anos de modernização, buscando parcerias, pois isso faz parte da gestão. 234 

Continuando, falou que, no próximo ano, serão formados quinhentos técnicos, 235 

na região metropolitana de Salvador, gratuitos, e até 2007, setecentos com o 236 

interior, cobrando-se outros serviços, o que acha natural. Considerou que se 237 

deve refletir qual a razão das instituições públicas serem tão “engessadas”, isso 238 

acontecendo na Educação e Saúde. O Conselheiro Prof. Rogério falou que  239 

existem serviços públicos que podem dar o certificado de excelência. Em 240 

relação à Instituição, disse que existe um problema adicional que a “engessa”, 241 

ainda, mais, não dependendo desta administração, que é a Fundação 242 

CEFETBAHIA, herança maldita herdada de outras administrações, embora esta 243 

devesse ser, teoricamente, uma via de flexibilização de determinados 244 

procedimentos administrativos, isto não aconteceu, pois permaneceu o CEFET 245 

“engessado”, mas com as Parcerias Público-Privadas e com as Fundações 246 
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funcionando corretamente, as instituições federais terão grande benefício,  247 

primeiro precisaria ter uma Fundação efetivamente de apoio, segundo pessoas 248 

sérias na sua administração. O Conselheiro Prof. Carlos Bruni perguntou ao 249 

Conselheiro Dr. Gustavo se o SENAI possui Fundação, respondendo 250 

negativamente. O Conselheiro Prof. Rogério falou que lá a flexibilidade é 251 

diferente e a agilidade é outra. O Conselheiro Prof. Carlos Bruni considerou os 252 

Cursos do SENAI, gratuitos, importantíssimos, citando que foi aluno do Curso 253 

de Informática, em 1980, no SENAC. O Senhor Presidente disse que continuará 254 

procurando melhorar as condições dos Cursos Técnicos, do Ensino Médio e do 255 

Ensino Superior da Instituição. Após a discussão, o Parecer não foi aprovado 256 

pelo Conselheiro Prof. Rogério, os demais se manifestaram favoráveis. O 257 

Parecer contém três páginas, encontrando-se arquivado na Secretaria dos 258 

Conselhos. Passou-se ao item 02. Expediente, conforme foi decidido no início 259 

desta reunião, informando o Senhor Presidente que os mandatos dos integrantes 260 

deste Conselho terminarão no dia 17 próximo, tendo constituído comissão, que 261 

elaborou normas para a realização do processo de eleição, para a escolha do 262 

Diretor Geral, com muitos candidatos inscritos, inclusive, os Conselheiros Prof. 263 

Rogério e o Senhor Victor. O Conselheiro Prof. Rogério salientou que é mérito 264 

deste Conselho, a inscrição de muitos candidatos, pois criou a respeitabilidade 265 

na Instituição. O Senhor Presidente ratificou as palavras do Conselheiro, 266 

considerando importante que todas as UNEDs apresentaram candidatos, 267 

refletindo a credibilidade deste Colegiado. Na oportunidade, informou que o 268 

Oficio Circular nº 05/2005, da SETEC/MEC, encaminha calendário de 269 

processos eleitorais nas Instituições Federais de Educação Profissional e 270 

Tecnológica constando setembro para a realização da eleição para Diretor Geral, 271 

mas no rodapé tem a explicação de que no referido mês será deflagrado o 272 

processo, sendo da responsabilidade da comissão eleitoral a data da eleição. 273 

Continuando comunicou que, conforme o Decreto 4.877, de 13.11.2003, os 274 

integrantes da Comissão Eleitoral serão eleitos por seus pares e esta enviará ao 275 

Conselho Diretor o nome escolhido pela comunidade, para encaminhamento ao 276 

Ministro. A Conselheira Profª Rita Aragão indagou se já tem a data para a 277 

realização da eleição, respondendo o Senhor Presidente negativamente, ao 278 

tempo em que informou que o seu mandato terminará em fevereiro de 2006 e a 279 

eleição deverá ocorrer em novembro próximo. O Conselheiro Prof. Rogério 280 

perguntou se o Conselho Diretor irá indicar três nomes, respondendo o Senhor 281 

Presidente que, com base no Decreto 4.877, de 13 de novembro de 2003, não 282 

será mais desta forma e sim o candidato mais votado. O Conselheiro então falou 283 

que isso não vale para as Universidades, explicando o Senhor Presidente que fez 284 

uma consulta se os CEFETs estariam vinculados à Lei 9.192, como Instituições 285 

de Ensino Superior, recebendo a resposta que, com base no Decreto 4.877, 286 

alterado em alguns artigos pelo Decreto 1.916 de 23 de maio de 1996, excluíram 287 

os CEFETs deste contexto, o mesmo não acontecendo com as Universidades. A 288 

Conselheira Profª Rita Aragão indagou se o Senhor Presidente irá se afastar do 289 
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cargo, quando iniciar o processo eleitoral, respondendo que fará uma consulta 290 

neste sentido à Procuradoria Jurídica ou ao Ministério, no caso de ser candidato. 291 

Explicou que, até então, todos os diretores, que têm pleiteado a reeleição, estão 292 

se mantendo no cargo sem nenhum questionamento, a princípio, por parte da 293 

SETEC/MEC, e que agirá de acordo com a legislação. Em seguida, citou o 294 

problema do vazamento no telhado do Ginásio de Esportes da Instituição e que 295 

um profissional liberal estaria fazendo uma avaliação. Comunicou que 296 

participou de reunião com a Secretaria Executiva do Ministério do Esporte para 297 

tratar da matéria, quando foi informado da impossibilidade de repassar recursos, 298 

direto para a Instituição, por ser o CEFET vinculado ao MEC. Mencionou que, 299 

no ano passado, solicitou R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para consertar o 300 

Ginásio, mas não foi atendido, pelo mesmo motivo, tendo, agora, a Secretaria de 301 

Orçamento e Finanças do MEC esclarecido que, através da STN 04, pode o 302 

recurso ser repassado como destaque orçamentário para o CEFET e se fazer a 303 

prestação de contas no Relatório de Gestão. Disse que, recentemente, fez um 304 

pedido de, aproximadamente, três milhões de reais para as seis Unidades. Com a 305 

palavra o Conselheiro Prof. Carlos Bruni disse que a calha do Ginásio é um 306 

indicativo que a estrutura está cedendo e perdendo o nivelamento e que, na 307 

última vez, que lá esteve, já tinha cedido mais de dez centímetros na estrutura. O 308 

Senhor Presidente falou que a estrutura não é rígida, lhe parecendo que a calha é 309 

de zinco ou alumínio e a junção da tubulação de PVC com ela, tem dado 310 

problema uma vez que existe rompimento pela oxidação. Informou que o 311 

orçamento da reforma é no valor de R$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil 312 

reais) só para o piso R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais). O 313 

Conselheiro Prof. Carlos Bruni informou que, na semana passada, um aluno se 314 

feriu no alambrado, ao que disse o Senhor Presidente que o professor não 315 

deveria permitir que o aluno participasse de atividade esportiva sem tênis. O 316 

Conselheiro Prof. Rogério disse que, por ser engenheiro civil e trabalhar com 317 

cálculo, gostaria de sugerir que se buscasse a colaboração de um dos maiores 318 

especialistas em aço e madeira, que trabalha no Departamento de Estrutura 319 

Metálica da Universidade Federal, por serem ambas as instituições federais. Em 320 

seguida, o Senhor Presidente tratou, também, dos seguintes assuntos: a) 321 

conceito Bom para os Cursos de Engenharia Elétrica e Mecânica, trabalho 322 

efetivo de cada profissional à frente deste Curso e do pessoal administrativo; b) 323 

implantação do Laboratório de Biologia; c) adoção de providências para a 324 

instalação de um Laboratório de Línguas, para atender aos diversos Cursos da 325 

Instituição; d) desvinculação do Programa de Reforma da Educação Profissional 326 

- PROEP da SETEC/MEC, passando para o Fundo Nacional de 327 

Desenvolvimento do Ensino – FNDE; e) recursos de convênios, ainda, 328 

aguardando liberação; f) dilatação do prazo do Concurso Público para a 329 

contratação de professores dos 1º e 2º graus e 3º grau, para dezembro, ao invés 330 

de julho, recebendo vinte e uma vagas, distribuídas com as Unidades e 331 

Departamentos, e duas ou três vagas para o Curso de Licenciatura em 332 
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Matemática, da UNED-Eunápolis; g) portaria sobre vagas para técnico-333 

administrativos não foi, ainda, assinada; h) discussão em Brasília para que sejam 334 

disponibilizadas 10% das vagas para atender ao Programa Educação de Jovens e 335 

Adultos – EJA; i) audiência com o Ministro da Educação, dia 27 passado, com a 336 

participação do Diretor Geral desta Instituição, parlamentares e Prefeito de 337 

Barreiras, quando este reivindicou a criação de uma Universidade Federal em 338 

Barreiras, dizendo o Senhor Presidente ter dúvidas se haverá disponibilidade de 339 

recursos financeiros para autorização nesse sentido. Informou que, na 340 

oportunidade, sugeriu que fosse estudada a possibilidade da implantação de um 341 

Curso Superior em Engenharia de Alimentos, no município, ficando de sair 342 

algum posicionamento do Senhor Ministro dentro de trinta a quarenta e cinco 343 

dias; j) documento da Procuradoria Federal solicitando que a Instituição 344 

providenciasse os ajustes para atendimento das pessoas com necessidades 345 

especiais, precisando ser montada a estrutura dos laboratórios, ajustes nos 346 

elevadores do prédio administrativo, instalação de elevador no anexo e aquisição 347 

de equipamentos de Informática para tal finalidade, que são mais caros; l) 348 

VERACEL pretende, junto ao CEFET, oferecer um Curso de Engenharia 349 

Mecânica, já tendo encaminhamento sobre isso; m) proposta, apresentada pela 350 

UNEB, para o CEFET ministrar Curso para a comunidade indígena do extremo 351 

sul; n) assinatura de Protocolo de Intenção com:  –  Prefeitura de Lauro de 352 

Freitas, para oferecimento de curso de extensão;  -  Prefeitura de Simões Filho e 353 

Organizações Não Governamentais - ONGs, que atuam no município, para a 354 

oferta de dez cursos de extensão; - Prefeitura de Itaparica, a fim de desenvolver 355 

projetos abrangendo as áreas do ensino, pesquisa e extensão; o) proposta de 356 

transformação do Centro de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos 357 

Humanos de Simões Filho em Unidade, estando aguardando a aprovação do PL 358 

3584, que dispõe sobre a expansão de novas Unidades na Federação; p) reuniões 359 

em Brasília com o Prefeito de Simões Filho, o Ministro e o Diretor do CEFET-360 

BA, com vistas  à assinatura de um Termo de Comodato, para a criação de um 361 

parque ecológico em área livre do CEFET, em Simões Filho, para proporcionar 362 

à comunidade do município um local de lazer; q) projeto de reforma da 363 

Biblioteca, onde serão criadas salas individuais de videoconferência, de 364 

videoteca, de consulta a computadores, passando o acervo bibliográfico a ser 365 

concentrado em um único espaço, faltando, ainda, recursos; r) melhoria na 366 

estrutura das salas de Audiovisual, passando a ter cinco espaços, com 367 

equipamentos para atender às necessidades dos docentes; s) aquisição de 368 

quadros brancos para as salas de aula, permanecendo o quadro-de-giz, para os 369 

professores que o preferirem, citando que algumas escolas estão se queixando do 370 

custo do pincel. O Conselheiro Prof. Bruni sugeriu que o mesmo constasse da 371 

relação do material de consumo de cada Curso; t) no dia 18, receberá a visita de 372 

representante do Liceu Hoteleiro de La Rochelle, para estreitar mais a relação 373 

com o governo francês; u)  ficou responsável como Vice-Presidente do 374 

Conselho de Dirigentes dos Centros Federais de Educação Tecnológica - 375 
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CONCEFET, de receber a visita, no dia 19, do Primeiro Secretário da 376 

Embaixada Cubana; v) reunião no Conselho Nacional de Educação – CNE para 377 

tratar do reconhecimento do Curso de Mestrado em Pedagogia Profissional, 378 

realizado nesta Instituição, em convênio com o Governo Cubano, quando ficou 379 

de ser publicada uma Resolução estabelecendo que cada Estado tente articular 380 

com as Universidades Federais ou outros Órgãos da área de Educação ou 381 

similar, que cada participante possa apresentar seu projeto e seja emitido parecer 382 

para   reconhecimento do Curso. Disse ainda, que recebeu vários processos e os 383 

enviou à Coordenação Técnica de Pós-Graduação e Pesquisa - CTPGP, estando 384 

aguardando a publicação da Resolução. Seguem registradas manifestações dos 385 

Conselheiros, considerando que está próximo o término dos mandatos destes: 386 

Prof. Carlos Bruni – agradeceu o aprendizado neste Colegiado, durante quatro 387 

anos, esperando ter correspondido com os demais Conselheiros por essa 388 

responsabilidade, desejando aos dois candidatos sucesso no pleito. Colocou-se à 389 

disposição para colaborar com os que irão continuar, dizendo que não se 390 

inscreveu no processo atual de eleição, mas fez um convite pessoal ao Prof. 391 

Albertino para que se candidatasse, dando oportunidade a outros professores 392 

participarem deste Conselho; Prof. Rogério – solicitou que ficasse registrado 393 

que este Conselho está deixando um problema muito grande pendente em 394 

relação à Fundação CEFETBAHIA da Instituição, que não foi equacionado e 395 

não se sabe de que forma será, mas se percebe que o prejuízo à Instituição é 396 

palpável, é visível, inclusive, nas discussões, há pouco instante, ficou claro que a 397 

Instituição não tem uma flexibilidade maior em termos de orçamento, e o 398 

problema continua sem solução a curto prazo. Continuando, disse que 399 

independente da sua candidatura, sugeriu que as empresas, fundadoras da 400 

Fundação CEFETBAHIA, fossem contatadas, através da Federação das 401 

Indústrias, para uma nova reunião do Conselho Curador da Fundação, com a 402 

finalidade de alterar o Estatuto e eleger novos Dirigentes, não vendo outra 403 

solução que não seja esta, podendo ser via Diretor do CEFET ou através dos 404 

Órgãos de Classe das empresas. Disse, também, que gostaria que esse problema 405 

não fosse relegado a um segundo plano; Profª Rita Aragão – disse que está 406 

saindo do Conselho para dar a outra pessoa oportunidade de ter a experiência 407 

que ela teve neste Conselho, durante quatro anos, ratificando que continua 408 

disposta a colaborar em sala de aula ou em outra situação, agradecendo a 409 

confiança recebida, esperando ter cumprido seu papel a contento; Sr. Victor – 410 

falou que teve a oportunidade, como suplente, de estar presente em algumas 411 

reuniões e ser Relator. Informou que está se candidatando ao processo eleitoral, 412 

para, novamente, se tornar útil, como representante dos técnico-administrativos, 413 

informando que o titular Anilson assumiu o cargo de docente na UNED-Vitória 414 

da Conquista; Dr. Aquinoel – solicitou que ficasse registrada a satisfação que 415 

teve em partic ipar deste Conselho, destacando duas fases neste Colegiado, uma, 416 

lamentavelmente, com uma certa disputa política ou influência política, que 417 

prejudicava o desenvolvimento dos trabalhos e, felizmente, a segunda fase, toda 418 
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ela voltada para o interesse da entidade, desaparecendo aquele choque que tanto 419 

perturbou o trabalho deste Conselho. Despediu-se dos companheiros, dizendo 420 

que não voltará como representante da Federação do Comércio, agradecendo a 421 

atenção e esperando que continuem com o mesmo entusiasmo demonstrado, 422 

inclusive, nos momentos de divergências, mas com o propósito maior do 423 

desenvolvimento do CEFET; Dr. Gustavo – considerou os dois anos que passou 424 

neste Conselho o território da aprendizagem, o que foi muito útil para ele,  425 

dizendo que este Conselho pôde caminhar com tranqüilidade em relação à atual 426 

gestão. Salientou a sua satisfação em conviver num ambiente deste, pois, 427 

sempre, se aprende, percebendo cada vez mais a importância desta Instituição 428 

para a Bahia. No seu entendimento a política partidária deve ter seu campo 429 

próprio para disputa, pois  quando se mistura com a gestão de instituições não é 430 

bom nem para um nem para o outro, esperando que as próximas eleições 431 

transcorram dentro dessa visão que é melhor, efetivamente, para a continuidade 432 

dos trabalhos da Instituição; Dr. Fernando Albiani – citou que neste Conselho 433 

teve momento de discussão, mas, também, de harmonia e o desejo de pessoas 434 

pertencerem a este Colegiado é um bom sinal de que a Diretoria está fazendo um 435 

bom trabalho, além de acreditar que os representantes da Instituição devem ter 436 

espelhado isso para a comunidade, por estarem aqui no dia a dia com alunos, 437 

professores e servidores. Falou que, ao chegar à reunião, tomou conhecimento 438 

de que a Federação da Agricultura indicou, novamente, o seu nome para integrar 439 

este Conselho, o que é motivo de honra para ele, salientando que o período que 440 

passou neste Conselho foi salutar e aprendeu bastante, percebendo o amor dos 441 

representantes da Escola pelo CEFET, demonstrado, principalmente, quando 442 

projetos foram analisados, de interesse da Instituição. O Senhor Presidente 443 

informou, ainda, que o CEFET fez uma representação contra a Fundação 444 

CEFETBAHIA, no dia 29 de março, e prestou esclarecimentos junto ao 445 

Ministério Público Estadual, quando esteve presente o Presidente da mesma, 446 

Prof. Antonio Carlos Scardino, não tendo havido acordo por parte da Fundação e 447 

da forma como o processo está caminhando, acredita que pode levar muito 448 

tempo. Disse que a questão já é do conhecimento do Ministério Público Federal 449 

e do Tribunal de Contas da União. Continuando, falou que a intenção é resgatar 450 

a Fundação para ser de apoio à Instituição, mesmo contrariando a posição do 451 

Conselheiro Prof. Carlos Bruni, ao tempo em que citou dois pareceres do 452 

Conselheiro Prof. Rogério sobre Relatório de Gestão, que mencionam 453 

problemas existentes nas atividades de extensão, por não terem o suporte da 454 

Fundação. Quanto à recomendação do Conselheiro Prof. Rogério, disse que 455 

pode manter contato com Dr. Jorge Lins, Presidente da Federação das Indústrias, 456 

com o auxílio do Conselheiro Dr. Gustavo. Prosseguindo, falou do respeito que 457 

tem a cada um dos integrantes deste Conselho, solicitando que fosse registrada a 458 

mensagem de agradecimentos ao Conselheiro Prof. Carlos Bruni, pelo amor que 459 

tem a Instituição e colocá-la acima de tudo, além de sua postura neste Conselho, 460 

uma vez que, em momento algum, a divergência política dificultou os trabalhos 461 
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institucionais. Em seguida, citou o Conselheiro Victor, que foi seu aluno, o 462 

Conselheiro Anilson, agora, colaborando com a Instituição, como docente, 463 

lembrando, também o Prof. Alberto que solicitou o afastamento deste Conselho, 464 

o Conselheiro Prof. Rogério, que contribuiu brilhantemente, procurando 465 

respeitar as posições deste. Mencionou, também, a Conselheira Rita, sempre, à 466 

disposição para colaborar com os trabalhos deste Colegiado, o Conselheiro Dr. 467 

Fernando Albiani, com vários mandatos, pela confiança e dedicação ao trabalho, 468 

os Conselheiros Dr.Gustavo e a Profª Solange, parceiros fortes e conhecidos do 469 

Conselho do SENAI, o seu respeito ao Conselheiro Dr. Aquinoel, pelos 470 

posicionamentos neste Conselho, também, como jurista. Pediu desculpas se 471 

houve falhas ao longo deste período, mas, na realidade, acha que o saldo foi 472 

mais positivo, pois a Instituição cresceu através da contribuição e empenho de 473 

cada integrante deste Conselho. Com a palavra, o Conselheiro Prof. Rogério 474 

agradeceu ao Prof. Alberto pela contribuição prestada, durante o período em que 475 

atuou neste Conselho. Fez uso, também, da palavra o Conselheiro Dr. Aquinoel 476 

para dizer do seu prazer em ter participado deste Colegiado, ressaltando o 477 

equilíbrio do Senhor Presidente na condução dos trabalhos. Não havendo mais 478 

nada a ser registrado, eu, Maria do Carmo Souza Farias, Secretária dos 479 

Conselhos, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será 480 

aprovada e por todos assinada. Salvador. 13 de maio de 2005.                                                                                                                    481 


