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CEFET-BA, REALIZADA EM 21.12. 2005 

 
 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro, de dois mil e cinco, às nove horas, 1 

reuniu-se o Conselho Diretor do Centro Federal de Educação Tecnológica da 2 

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

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

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: representante suplente da 5 

Federação das Indústrias, Profª Solange Maria Novis Ribeiro; representantes 6 

titulares do corpo docente, Profs. Nilton Vasconcelos Júnior, Albertino Ferreira 7 

Nascimento Júnior e Rogério Nadier Rodrigues; representante titular dos 8 

servidores técnico-administrativos, Sra. Celiana Maria dos Santos. Foram 9 

justificadas as ausências dos Conselheiros Dr. Gustavo Leal Sales Filho, 10 

representante titular da Federação das Indústrias, Senhoras Angélica Cruz Leahy 11 

e Urânia Maria da Silva Martins, representantes titular e suplente, 12 

respectivamente, da Federação do Comércio, Dr. Fernando Albiani Alves, 13 

representante suplente da Federação da Agricultura e Dr. Jocelino Francisco de 14 

Menezes e Prof. Fernando de Oliveira Gurjão, representantes do Ministério da 15 

Educação – MEC, titular e suplente, respectivamente. Os trabalhos desta sessão 16 

foram iniciados pelo Senhor Presidente com os assuntos constantes da Pauta: 17 

01. Apreciação e aprovação da Ata da Reunião de 23.09.2005, elaborada de 18 

forma resumida, de acordo com a sugestão do Conselheiro Prof. Albertino, 19 

sendo aprovada, após análise. Conforme solicitação do Senhor Presidente, houve 20 

inversão na Pauta, passando o item 03 a ser 02. Ordem do dia: 2.1 21 

Apresentação do resultado do processo eleitoral, para a escolha do Diretor 22 

Geral do CEFET-BA, realizado no dia 14/12/2005, pela Comissão Eleitoral 23 

– Resolução nº 15, de 20/10/2005. Ofício ao Ministro de Estado da Educação 24 

indicando o nome escolhido pela comunidade escolar. O Senhor Presidente 25 

agradeceu à Comissão, formada pelos representantes titulares docentes e pelo 26 

representante titular dos servidores técnico-administrativos deste Conselho, pela 27 

lisura e seriedade com que realizaram a eleição dos representantes de cada 28 

segmento da Instituição, para a composição da Comissão Eleitoral, com base no 29 

Decreto 4.877/2003. Agradeceu, também, à Comissão Eleitoral,  constituída por 30 

representantes docentes, discentes e técnico-administrativos, eleitos por seus 31 
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pares, pela condução do processo de escolha do Diretor Geral do CEFET-BA 32 

com muita tranqüilidade. Em seguida, informou que recebeu o referido 33 

processo, ontem, ao final da tarde, para encaminhamento ao Ministro de Estado 34 

da Educação, apresentando o nome da Professora Aurina Oliveira Santana, 35 

candidata escolhida pela comunidade. Desejou sucesso ao CEFET nesta nova 36 

trajetória, parabenizando a candidata vencedora. O Ofício nº 35/2005, datado de 37 

21 de dezembro, destinado ao Ministro, foi assinado pelo Presidente deste 38 

Conselho. 2.2 Criação do Núcleo de Estudos Avançados em Turismo e 39 

Hospitalidade – NEATH - Proposta de Regimento. Relator: Conselheiro 40 

Prof. Nilton Vasconcelos Júnior.  Com a palavra o Conselheiro Relator 41 

procedeu à leitura do Parecer, onde ao seu final apresenta um resumo, que segue 42 

transcrito: “ 1. A criação  do NEATH, com vistas ao fortalecimento da área de 43 

turismo e hospitalidade fundamenta-se em larga experiência do CEFET-BA e do 44 

seu corpo docente, sendo uma proposta meritória. 2. Quatro órgãos 45 

suplementares já foram criados nos últimos anos, e a despeito do CEFET-BA 46 

estar em vias de aprovar uma nova estrutura organizacional, não aprovar a 47 

criação do NEATH seria dar um tratamento diferenciado daquele que fora 48 

concedido aos demais núcleos acima mencionados. 3. Recomenda-se que a 49 

apreciação de novas propostas de criação de Núcleos, com as características de 50 

órgão suplementar e com fundamentação no Art. 166 do Regimento Interno do 51 

CEFET-BA, seja suspensa até a aprovação do novo Regimento Interno do 52 

CEFET-BA. 4. O Regimento do NEATH deve ser aprovado com a exclusão da 53 

referência à vinculação direta com a Diretoria Geral.”  Após a explanação do 54 

Parecer, o Conselheiro Prof. Rogério enfatizou que o Núcleo não deveria ser 55 

vinculado à Diretoria Geral, tendo os demais Conselheiros apresentado 56 

manifestações neste sentido e, após ampla discussão, por sugestão do Senhor 57 

Presidente, acatada por este Conselho, o Parecer foi aprovado com alteração no 58 

seu item 4, que passa a ter a seguinte redação: 4. O Regimento do NEATH deve 59 

ser aprovado, entretanto, quando for elaborada a proposta do novo Regimento 60 

Interno do CEFET-BA, deve ser revista a vinculação do referido Núcleo, 61 

inclusive dos que já foram criados na Instituição. O Parecer consta de quatro 62 

páginas, encontrando-se arquivado na Secretaria dos Conselhos. 2.3 Isenção de 63 

Pagamento da taxa de inscrição nos Processos Seletivos para o Ensino 64 

Médio, Ensino Técnico de Nível Médio e Ensino Superior – processo nº 65 

23142.10265/2005. Relator: Conselheiro Prof. Albertino Ferreira 66 

Nascimento Júnior. O Conselheiro Relator procedeu à leitura do Parecer. Na 67 

parte referente ao item “Fundamentação”, recomendou à Direção Geral a tarefa 68 

de fazer gestão junto ao MEC para que o CEFET supere as dificuldades atuais e 69 

deixe de cobrar taxas nos processos seletivos de alunos da Instituição, 70 

cumprindo, assim plenamente a Constituição Federal.  Neste mesmo item, 71 

mencionou que a proposta de Resolução carece, apenas, de pequenos ajustes, 72 

tais como: - na alínea b do inciso I do Art. 2º, por uma questão de unidade 73 

estética, sugere-se iniciar do mesmo jeito que na alínea a com a expressão: tenha 74 
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cursado todo o ensino fundamental em estabelecimento da rede pública de 75 

ensino sediado no país; - na alínea c do inciso I do Art. 2º incluir no seu início a 76 

expressão: tenha cursado todo o ensino fundamental em estabelecimento da 77 

rede pública de ensino sediado no país; - na alínea b do inciso II do Art. 2º e nas 78 

alíneas a e b do inciso II do Art. 3º onde se lê: ensino no país, leia-se: ensino 79 

sediado no país. Ao final do Parecer, sugeriu a aprovação da proposta da 80 

Resolução, apresentada pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, 81 

estabelecendo a isenção da taxa para todos os estudantes oriundos de Escola 82 

Pública, com as observações ali registradas. O Senhor Presidente procurou saber 83 

do Relator se concordava com a proposta do Edital,  ao que respondeu 84 

afirmativamente, explicando que os ajustes, por ele propostos à Resolução, eram 85 

extensivos ao Edital. O Parecer foi aprovado pela maioria dos Conselheiros, 86 

tendo, somente, um voto contrário da Conselheira Profª Solange, por entender 87 

esta que a referida taxa deveria ser gratuita para todos, conforme determina a 88 

Constituição, mas como não é possível, gostaria que a Escola analisasse caso a 89 

caso e a isenção pudesse ser concedida para aqueles sem condições, 90 

efetivamente, de pagar a taxa, independente da procedência de escola pública ou 91 

não, além de demonstrar a sua preocupação em relação ao impacto que a isenção 92 

poderá causar à receita do CEFET-BA, ressaltando que deveriam ser 93 

apresentados dados mais específicos e mais concretos sobre a questão. O 94 

original do Parecer consta de duas páginas, estando arquivado na Secretaria dos 95 

Conselhos. 03. Expediente. O Senhor Presidente prestou informações sobre os 96 

seguintes assuntos: a) aquisição de equipamentos, acervo bibliográfico e a 97 

realização da obra do Módulo I, para o Curso de Engenharia Elétrica da UNED-98 

Vitória da Conquista; b) concurso público para professores e técnico-99 

administrativos; c) posse de novos professores; d) sete servidores técnico-100 

administrativos, já empossados; e) novas vagas para Universidades, algumas 101 

destas destinadas aos 2º e 3º graus do CEFET-BA; f) transformação do Centro 102 

de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos, de Simões Filho, em 103 

Unidade, com estrutura de quarenta professores, sessenta e cinco técnico-104 

administrativos, com concurso público previsto a partir de 2006, além de um 105 

milhão e meio de recursos, para obras, reformas, mobiliários, equipamentos e 106 

acervo bibliográfico; g) definição do governo implantar uma Unidade em Santo 107 

Amaro para o CEFET-BA, com igual estrutura e os mesmos recursos da 108 

Unidade, citada no item anterior; h) MEC pretende passar para o CEFET-BA, a 109 

Escola Brasil Profissional, situada em Porto Seguro, tendo solicitado as mesmas 110 

condições oferecidas às Unidades de Simões Filho e Santo Amaro; i) aquisição 111 

de computadores, mobiliários, impressoras, equipamentos e acervo 112 

bibliográfico, para as seis Unidades; j) implantação do Programa de Integração 113 

da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de 114 

Jovens e Adultos – PROEJA; l) contato com o Pró-Reitor de Extensão da 115 

Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações, com vistas à solução do 116 

problema da validação dos diplomas dos Professores Mestres do Curso de 117 
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Mestrado em Pedagogia Profissional.  Prosseguindo com a palavra, o Senhor 118 

Presidente procurou saber informações da Conselheira Celiana a respeito do 119 

processo de eleição, por ela coordenado, para a composição da Comissão Interna 120 

de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 121 

Educação (PCCTAE), tendo esta explicado que, no início dos trabalhos, 122 

encontrou dificuldades em relação a servidores participarem do processo, 123 

felizmente, depois, a comissão obteve êxito, inclusive, com o apoio das UNEDs, 124 

estando concluindo o Relatório, para encaminhamento ao Presidente deste 125 

Conselho. O Senhor Presidente comunicou, ainda, que enviou um ofício, como 126 

Diretor Geral, datado de 20/12/05, apresentando congratulações a Profª Aurina 127 

pela vitória e disponibilizando-lhe todas as seções, departamentos e órgãos da 128 

atual Direção, para o processo de transição, tendo, coincidentemente, nesta data, 129 

recebido um documento da mesma, apresentando a este Conselho proposta de 130 

criação de uma Equipe de Transição, respondendo então que considerava 131 

prejudicado o documento, pois já havia disponibilizado a transição, não no dia 132 

02 como solicitado, mas no dia 09, devido aos trabalhos de fechamento de 133 

processos do exercício. 04. Comunicações dos Conselheiros: a) Conselheiro 134 

Prof. Albertino informou que a Profª Aurina, antes de receber o ofício do Diretor 135 

Geral, já havia encaminhado o documento ao Setor de Protocolo, decidindo não 136 

enviar cópia aos Conselheiros, em razão do pedido já ter sido contemplado. Em 137 

seguida, louvou o processo de eleição, ressaltando o momento de maturidade, 138 

tranqüilidade e democracia, que a Instituição está vivendo, na certeza que a 139 

educação pública será melhorada neste Centro; b) Conselheiro Rogério desejou 140 

a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo; Conselheiro Nilton considerou 141 

o processo respeitoso, entendendo que essa maturidade terá continuidade com o 142 

período de transição, reconhecendo que o período de campanha foi curto e que 143 

houve alguns embates políticos, o que considera natural. A respeito da gestão, 144 

que ora termina, em termos de iniciativa, considerou operosa, muito rica, 145 

observando-se expressiva contratação de pessoal, citando outros méritos, como 146 

exemplo, o Curso de Especialização, que ele coordena, além dos Programas de 147 

Iniciação Científica e da revitalização do CACT – Comitê Assessor para 148 

Assuntos de Ciência e Tecnologia. Falou que, por conta de processos 149 

administrativos, foi complicado para o Diretor Geral administrar a Instituição, 150 

em alguns momentos. Desejou êxito à nova Diretora, acreditando que a nova 151 

gestão deverá partir deste patamar e avançar ainda mais.  Desejou a todos um 152 

Bom Natal e um Próspero Ano Novo; Conselheira Solange parabenizou o Prof. 153 

Rui, em nome da Federação das Indústrias pela sua gestão bastante operativa e 154 

criteriosa, deixando os Conselheiros à vontade, com tranqüilidade, quando da 155 

participação neste Colegiado, dizendo que  a Federação  continuará apoiando o 156 

CEFET, inclusive, com o interesse de possibilitar que a imagem da Instituição 157 

tenha, sempre, mais credibilidade e mais força. Desejou a todos um Feliz Natal e 158 

um Bom Ano Novo; Conselheira Celiana parabenizou o Prof. Rui, na figura do 159 

Diretor Geral. Quanto ao pronunciamento do Conselheiro Nilton sobre a 160 
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dinâmica da gestão, que ora termina, observou que o gestor ou gestora, sempre, 161 

fica mais em evidência por ser a representação institucional, sendo que ela, 162 

como Orientadora Pedagógica da Escola pôde constatar o bom nível de 163 

empreendedorismo, entretanto, do ponto de vista das inter-relações pedagógicas, 164 

políticas e administrativas, ficou uma lacuna. Disse que a próxima gestão irá 165 

conviver, também, com esse tipo de problema. Ao final da reunião, o Senhor 166 

Presidente agradeceu a colaboração e o apoio recebidos de cada um, durante a 167 

sua gestão, salientando a responsabilidade deste Conselho, ao apreciar e aprovar 168 

processos e matérias relevantes para a Instituição, desejando a todos votos de 169 

um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo, extensivos aos familiares. 170 

Demonstrou preocupação em relação ao Estatuto da Instituição ser aprovado e o 171 

Regimento, ainda, ser o antigo, solicitando aos Conselheiros que motivassem a 172 

elaboração, discussão e aprovação do novo Regimento. Não havendo mais nada 173 

a ser registrado, eu, Maria do Carmo Souza Farias, Secretária dos Conselhos, 174 

lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será aprovada e por 175 

todos assinada. Salvador, 21 de dezembro de 2005.                                                                                                                                    176 


