
                                       

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA 

 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO DIRETOR DO CENTRO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA – 
CEFET-BA, REALIZADA EM 26.05.2006 

 
 
Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e seis, às nove horas, reuniu-se 1 

o 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 Prof. José Martin Ucha, Vice-Diretor, em substituição a 4 

Diretora Geral, Profª Aurina Oliveira Santana, que viajou ao Ceará para 5 

participar da reunião do Concefet – Conselho de Dirigentes dos Centros 6 

Federais de Educação Tecnológica. Estiveram presentes os seguintes 7 

Conselheiros: representante titular da Federação das Indústrias, Dr. Gustavo 8 

Leal Sales Filho; representante titular da Federação do Comércio, Sra. Angélica 9 

Cruz Leahy; representante suplente da Federação da Agricultura, Dr. Fernando 10 

Albiani Alves; representantes titulares do corpo docente, Profs. Nilton 11 

Vasconcelos Júnior, Albertino Ferreira Nascimento Júnior e Rogério Nadier 12 

Rodrigues; representante titular dos servidores técnico-administrativos, 13 

Pedagoga Celiana Maria dos Santos. Foram iniciados os trabalhos desta sessão 14 

pelo Senhor Presidente com os assuntos constantes da Pauta: 01. Apreciação e 15 

aprovação da Ata da Reunião de 20.02.2006 que foi aprovada. 02. 16 

Expediente. O Senhor Presidente informou que a nova Unidade do Cefet-Ba de 17 

Santo Amaro deverá ser inaugurada em 19 de junho próximo pelo Senhor 18 

Presidente da República, enquanto a de Porto Seguro está sem previsão para o 19 

início das obras. Comunicou também que o Centro de Treinamento e 20 

Desenvolvimento de Recursos Humanos – CTDRH de Simões Filho será 21 

transformado em Unidade de Ensino, estando sendo realizados trabalhos de 22 

reforma, com a perspectiva de vários cursos novos. Também nesse item 23 

solicitou a apreciação e aprovação das questões, a seguir: a) criação de comissão 24 

para elaboração de laudos de insalubridade e periculosidade, uma vez que o 25 

Ministério do Trabalho não realiza mais esse trabalho; b) criação de comissão 26 

para estabelecer critérios quanto ao servidor público receber gratificação pela 27 

participação em cursos e concursos, com base na Medida Provisória nº 283, de 28 

23 de fevereiro de 2006; c) realização de Processo Seletivo Simplificado para o 29 

Programa de Educação de Jovens e Adultos – Proeja, nas Unidades de Ensino do 30 

Cefet-BA, com vistas à complementação de vagas nas turmas que serão 31 
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iniciadas no 2º semestre deste ano; d) criação de uma Fundação, de apoio ao 32 

Cefet-BA, com base no Estatuto aprovado pela Resolução nº 17, de 22/12/2004, 33 

considerando um grave problema a instituição não possuir uma Fundação, há 34 

dois anos. O Conselheiro Prof.Rogério, integrante da comissão elaboradora e 35 

Relator, à época, do citado Estatuto, concordou com as palavras do Senhor 36 

Presidente, enfatizando a urgência do Cefet adotar tal providência; e) 37 

apresentação do nome do Prof. Juliano Marques de Aguilar para coordenar a 38 

Unidade de Auditoria Interna do Cefet-BA, de acordo com o disposto no 39 

Decreto nº 3.591, de 06/09/2000, especificamente o seu § 4º do Art. 15, sendo 40 

distribuído aos Conselheiros o currículo do professor. Os cinco itens 41 

apresentados, depois de analisados e discutidos, foram aprovados por 42 

unanimidade. 03. Ordem do dia: 3.1 Implantação de cotas no Cefet-BA. 43 

Relator: Conselheiro Prof. Albertino Ferreira Nascimento Júnior. O Relator  44 

procedeu à leitura do Parecer, onde informa que foi instituído um Grupo de 45 

Trabalho, constituído pela Portaria 188, de 25 de abril de 2005, com o objetivo 46 

de realizar estudos e apresentar proposta para a implantação de Cotas no Cefet-47 

BA, mencionando várias manifestações favoráveis à proposta, bem como a 48 

aprovação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – Consepe. Em 49 

seguida, propõe, no Parecer, que seja aprovada a política de cotas, no âmbito do 50 

Cefet-BA, estabelecendo 50% (cinqüenta por cento) das reservas de vagas para 51 

estudantes oriundos de escola pública, dentre eles afro-descendentes e indígenas, 52 

nos cursos realizados através de Vestibular/Seleção, com critérios para tal 53 

concessão. Após a explanação do Parecer, houve as seguintes manifestações: 54 

Conselheiro Prof. Rogério considerou a questão um problema filosófico que vai 55 

de encontro com a constituição, pois esta concede a todos o direito de escola 56 

pública, gratuita e de qualidade. Falou que a discriminação no Brasil não é 57 

racial, é pecuniária e que o sistema de convivência social do país é muito 58 

discriminatório. Salientou que a Universidade é um centro de estudo, pesquisa e 59 

extensão e não de promoção social e que a escola pública não deve ser 60 

transformada em reparação social, em programa assistencial, tendo o governo a 61 

obrigação de trabalhar em prol da área social; Conselheiro Dr. Gustavo disse 62 

que o Senai – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial atua com certa 63 

similaridade ao Cefet e está ampliando desde o ano 2000 a oferta de cursos 64 

técnicos gratuitos, tendo a preocupação do acesso a esse programa não ser 65 

elitizado. Quanto à proposta, ora em discussão, falou que sinaliza uma certa 66 

elitização, fruto da excelência que o Cefet representa perante a comunidade e 67 

que a classe média termina buscando. Continuando, informou que o Sesi/Senai 68 

tem divulgado esse programa de cotas na rede pública e atualmente 85% dos que 69 

dele participam são afro-descendentes, não lhe parecendo que o problema maior 70 

seja a questão racial, mas sim a situação econômica. Salientou que, se existir um 71 

programa de inclusão, a partir de famílias mais carentes, em termos financeiros, 72 

naturalmente a questão da etnia se fará presente, sem precisar estabelecer 73 

parâmetro. Sugeriu que o sistema de cotas seja destinado para estudantes de 74 
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escola pública; Conselheira Sra. Angélica manifestou-se favorável também ao 75 

sistema de cotas ser destinado aos estudantes provenientes de escola pública; 76 

Conselheiro Prof. Nilton falou que a instituição precisa gerar estatística sobre 77 

essas questões: De onde vem o aluno do Cefet? Qual o perfil sob o ponto de 78 

vista étnico? Para ele, a pressão sobre o Cefet aumentou quanto à implantação 79 

das cotas, por ser este o caminho de se chegar à escola pública de boa qualidade, 80 

achando que se deve tomar cuidado para a elitização não ocorrer na instituição. 81 

Disse também que a proposta é bastante cautelosa, recomendando que a 82 

proposição seja precedida de ampla informação sobre o processo, se possível, 83 

com divulgação de estatística, até para dar suporte a ação que se pretende 84 

implementar; Senhor Presidente comunicou que as cotas, primeiramente, foram 85 

implantadas na UNB – Universidade de Brasília e depois na Universidade 86 

Federal do Rio, dizendo que vem acompanhando os debates sobre a matéria. 87 

Manifestou-se favorável à proposta, salientando que, até hoje, a experiência 88 

onde as cotas foram implantadas tem dado certo; Conselheiro Relator Prof. 89 

Albertino considerou o estado brasileiro excludente, uma vez que, após a 90 

proclamação do fim da escravidão, instituiu leis que proibiam negros e negras de 91 

serem alfabetizados, entretanto foram revogadas. Disse que na Universidade 92 

Federal não deve haver 2% de alunos negros, falando ainda que uma sociedade 93 

para ser justa precisa implantar o sistema de cotas; Conselheira Pedagoga 94 

Celiana falou que a questão é histórica, existindo a desigualdade social desde o 95 

tempo da colonização e que mesmo sendo defensora da inclusão social e da 96 

implantação das cotas, acha o percentual de 50% muito para o momento, por 97 

entender que outras etnias precisam ser contempladas e que existe a necessidade 98 

de discussão mais ampla com a comunidade. Entretanto, levando em 99 

consideração a importância dessa política para a instituição, concordou com o 100 

Parecer do Relator; Conselheiro Dr. Fernando Albiani falou que vale a pena 101 

experimentar a implantação das cotas na instituição, reconhecendo ser grave a 102 

discriminação racial. Mencionou que no passado não existia a classe média 103 

representada por negro, o que já acontece atualmente. Concordou com o Parecer, 104 

sugerindo que o percentual das cotas para indígenas, destinado à Unidade de 105 

Eunápolis, se possível, seja de 30% ou 35%, por existirem na região os 106 

municípios de Pau Brasil e Camacã. Foram votadas duas propostas para a 107 

implantação do sistema de cotas na instituição, a 1ª apresentada pelo Relator no 108 

seu Parecer, obtendo 04 (quatro) votos e a 2ª do Conselheiro Dr. Gustavo, 109 

destinando 50% das cotas aos estudantes de escola pública, com 03 (três) votos. 110 

Considerando o resultado da votação, o Conselheiro Prof. Nilton reafirmou ser 111 

indispensável que ocorra uma ampla discussão com a comunidade sobre o 112 

assunto. O Parecer foi aprovado, constando de 05 (cinco) páginas, estando 113 

arquivado na Secretaria dos Conselhos. 3.2 Proposta de alteração da Ficha de 114 

Avaliação de Desempenho do Docente – Instrução Complementar n° 115 

03/2000 da Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD. Relator: 116 

Conselheiro Prof. Rogério Nadier Rodrigues. O Relator procedeu à leitura do 117 



 4 

Parecer, onde informa que a CPPD encaminhou à Direção Geral proposta de 118 

alteração da ficha de avaliação individual – Barema – para a avaliação da 119 

progressão dos docentes da Instituição, aprovada pelo Consepe. O Relator, no 120 

seu Parecer, sugeriu as seguintes alterações na referida proposta: item 1 – 121 

Desempenho Acadêmico tenha uma pontuação total de 57 (cinqüenta e sete) 122 

pontos ao invés dos 61 (sessenta e um) pontos. A diferença de 4 (quatro) pontos 123 

ficaria assim distribuída: Subitem 1.1 Assiduidade – Aulas, passa dos 16 124 

(dezesseis) para 14 (quatorze) pontos; Subitem 1.4 Experiência em sala de aula, 125 

passa de 2 (dois) para até dez anos e 4 (quatro) para mais de dez anos para 1 126 

(um) ponto até dez anos e 2 (dois) pontos acima de dez anos. No item 2 – 127 

Atividade de Pesquisa e Extensão, passa de 14 para 16 pontos no total, assim 128 

distribuídos: quesito Orientação de Monitores ou Estagiários, passa de 2 (dois) 129 

para 3 (três) pontos; no quesito Visitas Técnicas passa de 2 (dois) para 3 (três) 130 

pontos. No item 3 – Capacitação Docente, passa de 8 (oito) para 9 (nove) 131 

pontos; no item 6 – Participação em Bancas e Comissões, passa de 3 (três) para 132 

4 (quatro) pontos. No item 2 – Atividade de Extensão, propôs a inclusão, no 133 

quesito Visitas Técnicas, do termo “1 (um) ponto por visita”. Segue transcrita a 134 

parte da Conclusão do Parecer: “ Diante do exposto e considerando as 135 

contribuições dos professores que gentilmente avaliaram a proposta de 136 

alteração da Ficha de Avaliação para fins de Progressão Docente e do 137 

excelente trabalho da CPPD, somos do parecer que este Conselho acate as 138 

sugestões do Relator que promove as alterações das pontuações.” Após 139 

discussão, este Conselho aprovou o Parecer, com as alterações propostas, o qual 140 

consta de duas páginas, estando arquivado na Secretaria dos Conselhos. 3.3 141 

Proposta de alteração do Regulamento do Comitê Assessor para Assuntos 142 

de Ciência e Tecnologia – CACT. Relator: Conselheiro Prof. Nilton 143 

Vasconcelos Júnior. O Conselheiro Relator procedeu à leitura do seu Parecer, 144 

onde informa que a Coordenadora Técnica de Pós-Graduação e Pesquisa – 145 

CTPGP apresentou nova proposta, a fim de possibilitar o funcionamento regular 146 

do CACT, com uma Composição Plena e uma Composição Executiva, esta 147 

última com apenas um representante das Unidades de Ensino para favorecer a 148 

obtenção de quorum. Em seguida, menciona, no Parecer, que é favorável à 149 

aprovação da proposta, porém solicita que sejam observadas as recomendações, 150 

por ele sugeridas, constantes de três itens. Após a apresentação e discussão do 151 

Parecer, este Conselho decidiu que a nova proposta deverá ser encaminhada à 152 

Coordenação Técnica de Pós-Graduação e Pesquisa - CTPGP, para atendimento 153 

dos ajustes sugeridos por este Colegiado, a seguir, retornando                                                                                              154 

para novamente ser apreciada: 1. definição das atribuições da Composição 155 

Plena e da Composição Executiva do CACT; 2. realização das reuniões da 156 

Composição Plena a cada quatro meses. Na oportunidade, o Conselheiro Dr. 157 

Gustavo precisou retirar-se da reunião. 3.4 Proposta de alteração das Normas 158 

do Programa de Assistência ao Educando – PAE. Relatora: Conselheira 159 

Pedagoga Celiana Maria dos Santos. A Relatora procedeu à leitura do seu 160 
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Parecer, onde apresenta apoio irrestrito à solicitação de alteração nas referidas 161 

Normas pelas profissionais, que integram o Serviço Social desta instituição. Em 162 

seguida, refere-se, no Parecer, à Lei de Diretrizes e Bases da Educação 163 

Brasileira, a 9.394/96. Segue transcrito o último parágrafo do Parecer: 164 

“Conforme a demanda apresentada, solicito aprovação, em caráter de urgência, 165 

da alteração e conseqüente substituição do art. 15, segundo a necessidade 166 

incluir, criteriosamente a faixa estudantil do CEFET-BA, em situação de risco, 167 

comprometimento dos estudos, por meio dos fenômenos de evasão e 168 

repetência.” Continuando com a palavra, citou casos que comprovam a grande 169 

carência de recursos financeiros por parte de alunos da instituição, dizendo ser 170 

favorável à proposta na sua totalidade. Após a apresentação do Parecer, o 171 

Conselheiro Prof. Rogério falou que neste Conselho já se posicionou contrário à 172 

retirada de recursos do PAE para dois discentes da Escola realizarem estágio na 173 

Alemanha, a fim de que não sejam prejudicados alunos que necessitam desse 174 

benefício. O Conselheiro Prof. Albertino manifestou-se favorável à proposta, 175 

enfatizando a importância de ser a mesma aprovada, principalmente por incluir 176 

nesse Programa alunos do 1º ano e estudantes repetentes, desde que apresentem 177 

motivos justos. O Conselheiro Prof. Nilton observou que o Parecer se refere 178 

somente à proposta de alteração do Art. 15, quando existem também sugestões 179 

de modificações em outros Artigos. A Conselheira Relatora explicou que houve 180 

um equívoco de sua parte em relação ao material recebido, entretanto informou 181 

ao Conselho que discutiu item por item da proposta com a Assistente Social, 182 

afirmando o seu apoio pleno ao trabalho apresentado. Considerando o 183 

pronunciamento da Relatora, este Conselho resolveu aprovar a proposta de 184 

alteração do Programa de Assistência ao Estudante, elaborada pelas Assistentes 185 

Sociais, com o comprometimento da Relatora reformular o seu Parecer.                 186 

3.5 Plano do Curso Técnico da Área de Turismo e Hospitalidade da 187 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na Modalidade 188 

Subseqüente, Unidade Salvador. Relator: Conselheiro Prof. Rogério Nadier 189 

Rodrigues. O Relator procedeu à leitura do seu Parecer, onde menciona Lei, 190 

Decretos, Resoluções e Portaria que dispõem sobre o Plano. Em seguida, cita, no 191 

Parecer, que o documento está paginado e estruturado em capítulos, constantes 192 

de 11 (onze) itens, ali relacionados. Na parte da Análise, presta informações 193 

detalhadas em relação ao curso. Segue transcrita a Conclusão do Parecer: “ Este 194 

Relator sugere que o documento, contendo o Plano de Curso Técnico em Meios 195 

de Hospedagem na Área de Turismo e Hospitalidade na Unidade Sede, seja 196 

aprovado, com restrições, isto é, para as 04 (quatro) turmas já existentes a 197 

Instituição deve oferecer o curso da forma como se apresenta. Para a 198 

continuidade do oferecimento de curso nesta área, é absolutamente necessário 199 

que seja feita pesquisa de mercado com bases científicas com o objetivo de 200 

determinar com precisão qual o profissional que o mercado necessita e em que 201 

quantidade.” Após a apresentação do Parecer, houve as seguintes 202 

manifestações: Conselheiro Prof. Albertino informou sobre as dificuldades para  203 
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a contratação de equipe técnica, a fim de realizar pesquisa de mercado. 204 

Comunicou também que os egressos do Curso Superior de Turismo são 205 

absorvidos pelo mercado de trabalho, o mesmo não acontecendo com os do 206 

Curso Técnico na Área de Hotelaria, entendendo que o curso deve ser 207 

reformulado para a área de Guiamento, onde tem mais aceitação; Senhor 208 

Presidente disse que a instituição não dispõe de verbas nem de mecanismos para 209 

realizar pesquisa de mercado para cada curso e o que se pode fazer é o 210 

acompanhamento do egresso; Conselheira Pedagoga Celiana comunicou que a 211 

Coordenação Técnica Pedagógica - COTEP está aplicando um questionário 212 

socioeconômico, com o objetivo de dar visibilidade à caracterização desse 213 

público alvo, achando possível o Cefet estabelecer parceria com alguma 214 

Fundação para viabilizar essa pesquisa; Conselheiro Prof. Nilton concordou com 215 

o Relator no sentido da pesquisa de mercado ser indispensável, mencionando 216 

que o Cefet apóia a pesquisa interna, concedendo bolsa de iniciação científica,  217 

sugerindo que seja verificada a possibilidade de uma parte dessas bolsas ser 218 

voltada para atender às necessidades da instituição, a exemplo das pesquisas de 219 

mercado para os mais diversos cursos; Conselheira Sra. Angélica salientou que 220 

a Área de Turismo está em expansão, ao tempo em que disse entender não ser 221 

justo que o objetivo do curso impossibilite o formando de trabalhar em grandes 222 

hotéis, quando o Plano contempla que o mesmo trabalhe em grandes 223 

empreendimentos; Conselheiro Prof. Rogério explicou que, na parte da Análise 224 

do seu Parecer, faz menção a essa questão, sugerindo que o curso seja 225 

completamente reformulado e reestruturado em termos de currículo e pesquisa 226 

de mercado, para não ficar limitado a programa de pequeno porte; Conselheira 227 

Sra. Angélica não concordou com o Relator, por compreender que o curso está 228 

muito bem estruturado, permitindo ao egresso trabalhar em empreendimento de 229 

qualquer porte, além da organização curricular apresentar-se clara, precisando 230 

ser reformulados apenas alguns itens, como o da demanda e o da justificativa da 231 

pesquisa de mercado;  Conselheiro Dr. Albiani disse não ter experiência na área, 232 

mas acredita que alunos desta instituição do Curso Técnico de Turismo não 233 

estão sendo absorvidos pelo mercado de trabalho, em razão de existirem muitas 234 

Escolas em Salvador oferecendo cursos nessa área, talvez até com uma carga 235 

horária maior que a do Cefet. Após discussão, o Parecer foi aprovado com as 236 

observações registradas, contendo três páginas, estando arquivado na Secretaria 237 

dos Conselhos. Fazendo uso da palavra, o Senhor Presidente informou que o 238 

Conselheiro Relator Prof. Albertino Ferreira Nascimento Júnior emitiu um 239 

único Parecer para os itens da Pauta 3.6 Plano do Curso Técnico em 240 

Informática da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na 241 

Modalidade Subseqüente e 3.9 Plano do Curso Técnico em Informática da 242 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na Modalidade Integrada, 243 

ambos da Unidade de Eunápolis, passando a palavra ao mesmo que procedeu 244 

à leitura do Parecer, onde informa que os respectivos Planos foram aprovados 245 

pelo Consepe. Considerando as orientações divulgadas pelo MEC em julho de 246 
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2001, para a formulação dos Planos dos Cursos Técnicos, bem como as questões 247 

citadas, a seguir, sugere o Relator, no Parecer, que os mesmos sejam retirados 248 

da Pauta da reunião e enviados à Unidade de Eunápolis para realizar os ajustes 249 

necessários: 1. a demanda pelo Curso Técnico em Informática da Unidade de 250 

Eunápolis no ano de 2005 foi menor que um; 2. não se observar no Plano 251 

nenhuma referência à Lei 10.639/2003; 3. as ponderações do Conselheiro 252 

Rogério Nadier, realizadas em Sessões anteriores deste Conselho e 4. o 253 

relatório de recente Auditoria onde recomenda a suspensão de todos os 254 

processos de aprovação de cursos em andamento, com vistas à elaboração de 255 

pesquisa técnica realizada por empresa especializada ou por técnicos 256 

legalmente autorizados pela entidade, aplicando-se métodos estatísticos e 257 

procedimentais próprios para se avaliar a demanda dos cursos a serem 258 

adotados. Após discussão, o Parecer foi aprovado, constando de uma página, 259 

estando arquivado na Secretaria dos Conselhos. 3.7 Plano do Curso Técnico 260 

em Informática da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na 261 

Modalidade Subseqüente, da Unidade de Valença. Relator: Conselheiro 262 

Prof. Rogério Nadier Rodrigues. O Relator procedeu à leitura do seu Parecer, 263 

onde menciona Lei, Decretos, Resoluções e Portaria que dispõem sobre o Plano. 264 

Em seguida, informa, no Parecer, que o documento está paginado e estruturado 265 

em capítulos, constantes de 11 itens, ali relacionados. Na parte da Análise, o 266 

Relator presta informações detalhadas em relação ao curso. Segue transcrita a 267 

Conclusão: “ Este Relator sugere que o documento contendo o Plano do Curso 268 

Técnico em Informática da Educação Profissional Técnica de Nível Médio na 269 

Unidade de Valença, seja aprovado, com restrições, isto é, para as turmas já 270 

existentes a Instituição deve oferecer o curso da forma como se apresenta. Para 271 

a continuidade do oferecimento de curso nesta área, é absolutamente necessário 272 

que seja feita pesquisa de mercado com bases científicas com o objetivo de 273 

determinar com precisão qual o profissional que o mercado necessita e em que 274 

quantidade. Após discussão, o Parecer foi aprovado, contendo três páginas, 275 

estando arquivado na Secretaria dos Conselho. 3.8 Recurso ao Conselho 276 

Diretor sobre enquadramento no Plano de Carreira dos Cargos Técnico-277 

Administrativos em Educação – PCCTAE. Relatora: Conselheira Pedagoga 278 

Celiana Maria dos Santos. Com a palavra, a Relatora procedeu à leitura do seu 279 

Parecer, o qual segue transcrito: “Assunto: Recurso ao Conselho Diretor quanto 280 

a certificado de Enquadramento no Plano de Carreira dos Técnico-281 

Administrativos em Educação – PCCTAE. Requerente: Márcia Santana Brito. 282 

Cumprimentando cordialmente os membros deste eminente Conselho, apresento 283 

esta análise acerca do pleito em evidência. Em que pese a relevância da 284 

solicitação da servidora Márcia Santana Brito, a conselheira identificou um 285 

elenco de aspectos formais e legais que caracterizam não somente a 286 

documentação encaminhada ao Conselho, como também o próprio Plano de 287 

Carreira, homologado pela Lei Federal nº 11.091/05, que regulamenta a 288 

carreira com todas as atividades profissionais exercidas pela categoria dos 289 
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técnico-administrativos. Reconhecida a Comissão Interna de Supervisão do 290 

CEFET-BA, de 10 de janeiro de 2006, cuja responsabilidade consiste, 291 

principalmente, em promover o levantamento de todas as situações que carecem 292 

de regularização no Plano de Carreira. Outrossim, esta conselheira se 293 

compromete em fazer, junto à Comissão Interna de Supervisão, o 294 

acompanhamento deste caso e de outros que também se encontram em fase de 295 

definição.”Após discussão o Parecer foi aprovado por todos, constando de uma 296 

página, encontrando-se arquivado na Secretaria dos Conselhos. 3.10 Proposta 297 

de Regulamentação da Gestão Administrativa e Financeira dos Cursos de 298 

Pós-Graduação do Cefet-BA. Relator: Conselheiro Prof. Nilton Vasconcelos 299 

Júnior. O Relator procedeu à leitura do seu Parecer, onde informa que foi 300 

constituída comissão com a finalidade específica de elaborar a referida proposta, 301 

aprovada pelo Consepe. Prosseguindo, faz observações detalhadas em relação à 302 

organização e ao conteúdo da documentação. Segue transcrita a parte final do 303 

seu Parecer: “ É indiscutível a necessidade de regulamentar a gestão dos cursos 304 

de Pós-Graduação ofertados pela instituição, especialmente no que tange às 305 

condições em que se deve admitir a exceção quanto à gratuidade. Também é 306 

verdade que se deve ter urgência em regulamentar a relação com fundações de 307 

modo a permitir maior flexibilidade na gestão dos cursos. Entretanto, o assunto 308 

deve merecer extremo cuidado e não pode representar a possibilidade de 309 

abertura a práticas privativistas. A documentação encaminhada para 310 

apreciação não reúne as condições necessárias para ser aprovada, seja pela 311 

sua ambigüidade que encerra, seja pela extrapolação do objeto pois remete a 312 

assunto que não se relaciona aos Cursos de Pós-Graduação, ou ainda pela falta 313 

de clareza, pela existência de superposição ou incoerência interna, repetição, e 314 

principalmente pela possibilidade de levar a um comprometimento das 315 

finalidades desta instituição. Face ao exposto propõe-se que o assunto seja 316 

reexaminado por Comissão designada para esta finalidade específica e 317 

posterior análise pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão”. Após 318 

discussão, este Conselho aprovou por unanimidade o Parecer que consta de duas 319 

páginas, estando arquivado na Secretaria dos Conselhos. 04. Comunicações dos 320 

Conselheiros: - O Prof. Nilton informou que a comissão, da qual faz parte 321 

juntamente com o Conselheiro Prof. Rogério e a Sra. Margarida Angélica Bispo 322 

Magalhães, referente à emenda parlamentar que alocou no orçamento do Cefet                                            323 

recursos financeiros, com a finalidade de implantar a Incubadora Tecnológica de 324 

Cooperativas Populares – ITCP/Cefet-BA., identificou algumas inadequações 325 

quanto à utilização dos recursos no objeto final proposto, ainda que nos aspectos 326 

de ordem orçamentária estejam adequados. O Prof. Rogério justificou que o 327 

trabalho da comissão não foi ainda concluído, tendo em vista que parte da 328 

documentação financeira estava em poder da Auditoria Externa, que se 329 

encontrava na Escola. O Prof. Nilton comunicou também que a Sra. Margarida, 330 

como Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças, estava à disposição da 331 

referida Auditoria, não podendo participar, à época, dos trabalhos da comissão; - 332 
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A Pedagoga Celiana informou sobre a sua participação na organização da 1ª 333 

Conferência Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, a realizar-se nos 334 

dias 07 e 08 de junho, sendo a comissão estadual composta por representantes 335 

dos Cefets, das Escolas Agrotécnicas, dos estudantes, dos Sindicatos dos 336 

técnicos e tecnólogos, dentre outros; - O Senhor Presidente informou que o 337 

Secretário de Educação Profissional e Tecnológica da Setec/MEC, Prof. Eliezer 338 

Pacheco, esteve visitando a Unidade de Salvador e ficou espantado com o estado 339 

precário em que se encontravam as suas instalações físicas. Em seguida, 340 

salientou que a instituição é quase centenária e não houve a manutenção 341 

necessária dos seus prédios e anexos, ao longo do tempo, mencionando os vários 342 

problemas existentes na instituição, em relação às instalações físicas, passando a 343 

ser registrados os seguintes: pavilhão interditado há um mês, por causa do 344 

telhado; falta de programa de combate a incêndio; transformadores do prédio da 345 

administração sendo desligados, a partir das 09 horas, em razão da compra de 346 

muitos aparelhos de ar condicionado, sem atentar para o fato de que aumentaria 347 

a carga de energia elétrica; biblioteca interditada para reforma, por problemas 348 

nas vigas, já sendo transferida para outro espaço; Ginásio de Esportes também 349 

em reforma, por estar sem condições de uso. Ao final, o Senhor Presidente 350 

agradeceu a presença de todos à reunião e o empenho com que realizaram os 351 

trabalhos. Não havendo mais nada a ser registrado, eu, Maria do Carmo Souza 352 

Farias, Secretária dos Conselhos, lavrei a presente Ata que, depois de lida e 353 

achada conforme, será aprovada e por todos assinada. Salvador, 26 de maio de 354 

2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  355 


