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CEFET-BA, REALIZADA EM 12.06.2007 

 
 
Aos doze dias do mês de junho de dois mil e sete, às oito 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 da Diretora Geral, Profª Aurina Oliveira Santana. Estiveram 4 

presentes os seguintes Conselheiros: representante titular da Secretaria de 5 

Educação Profissional e Tecnológica – SETEC, do Ministério da Educação, 6 

Prof. Sebastião Edson Moura; representante titular da Federação das Indústrias, 7 

Dr. Gustavo Leal Sales Filho; representante titular da Federação da Agricultura 8 

e Pecuária do Estado da Bahia, Dr. Luis Tarciso Cordeiro Pamponet; 9 

representantes titulares do corpo docente, Profs. Albertino Ferreira Nascimento 10 

Júnior, Nilton Vasconcelos Júnior e Rogério Nadier Rodrigues; representante 11 

titular dos servidores técnico-administrativos, Pedagoga Celiana Maria dos 12 

Santos. Foram justificadas as ausências das representantes da Federação do 13 

Comércio, Senhoras Angélica Cruz Leahy e Urânia Maria da Silva Martins, 14 

titular e suplente, respectivamente. Os trabalhos desta sessão foram iniciados 15 

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

aprovação da Ata da Reunião de 26/02/2007, que foi aprovada. 02. 17 

Expediente. Neste item, a Senhora Presidente prestou as seguintes informações:   18 

01. duas novas Unidades do CEFET-BA no segundo semestre deste ano: a) 19 

Porto Seguro - completamente reformada e a maioria dos equipamentos foi 20 

comprado, faltando autorização para a realização de concurso público; b) 21 

Camaçari - funcionará, provisoriamente, em espaço físico a ser reformado. 22 

Oferecerá, inicialmente, os Cursos Técnicos em Informática e em Eletrotécnica; 23 

02. implantação de mais 08 (oito) Unidades, a partir de 2008, nos municípios de 24 

Feira de Santana, Irecê, Paulo Afonso, Bom Jesus da Lapa, Ilhéus, Jacobina, 25 

Seabra e Jequié. A Direção Geral adotou as seguintes providências: a) visita 26 

aos municípios para verificar os espaços que serão disponibilizados para 27 

funcionamento das novas Unidades; b) discussão sobre o oferecimento de 28 

cursos; c) reunião com os prefeitos para prestar informações e esclarecimentos 29 

sobre as novas Unidades. Em seguida, informou que os projetos destas Unidades 30 

serão elaborados pelas prefeituras, para  avaliação de comissões do MEC e, 31 



 2 

posteriormente, serão liberados recursos para a aquisição de equipamentos e a 32 

construção ou reforma das novas Unidades e autorizado o concurso público; 03. 33 

Cursos Superiores: a) os resultados têm sido bons, precisando aumentar o 34 

espaço físico; b) o concurso público, para o corpo docente do Ensino Superior, 35 

das Unidades de Salvador e Vitória da Conquista, está em vias de aprovação; c) 36 

o Curso de Administração obteve pontuação máxima no último ENADE – 37 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes; 04. Projeto Prata da Casa – o 38 

Departamento de Relações Empresariais esteve à frente dos trabalhos para a 39 

realização deste evento que homenageou ex-alunos do CEFET-BA, a exemplo 40 

de parlamentares e do Presidente da Federação das Indústrias; 05. término dos 41 

mandatos dos representantes das Federações neste Conselho, no próximo dia 42 

25 de julho - ofício ao Secretário de Educação Profissional e Tecnológica – 43 

SETEC/MEC, encaminhando nomes, indicados por seus Presidentes, para 44 

designações pelo Ministro de Estado da Educação. 06. I Workshop de 45 

Integração de Ações de C&T para o Desenvolvimento do Semi-Árido Baiano 46 

através do Licuri – promovido pelo CEFET-BA, através do Grupo de Pesquisa e 47 

Produção em Química, realizado nos dias 21 e 22 de maio, visando 48 

principalmente discutir como o beneficiamento do licuri pode colaborar para o 49 

desenvolvimento sustentável do Semi-Árido baiano, contribuindo inclusive para 50 

a melhoria da qualidade de vida dos moradores daquela região. 07. processo de 51 

criação da nova Fundação FUNCEFET em fase de conclusão – a Senhora 52 

Presidente destacou o apoio fundamental que a administração vem recebendo do 53 

Presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Dr. Jorge Lins 54 

Freire, e do Conselheiro Dr. Gustavo para que empresas de grande porte sejam 55 

as instituidoras da nova Fundação. Na oportunidade, agradeceu ao Conselheiro 56 

Prof. Rogério pelo empenho demonstrado nos trabalhos realizados para a 57 

implantação desta Fundação, agradecendo também a colaboração recebida do 58 

Prof. João Alfredo de Almeida Barros. O Conselheiro Prof. Nilton procurou 59 

saber se o nome CEFET foi retirado da antiga Fundação CEFETBAHIA. A 60 

Senhora Presidente explicou que, na realidade, existe um processo que trata da 61 

extinção da mesma, mas a atual administração propôs a continuidade do seu 62 

funcionamento, por conta própria, sem o nome do CEFET, como também que 63 

assumisse os prejuízos causados à Instituição por erros cometidos, quando da 64 

realização de concursos públicos, em razão do nome que usa. O Conselheiro 65 

questionou também se existe perspectiva deste CEFET ser transformado em 66 

IFET – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Por solicitação da 67 

Senhora Presidente, a Secretária distribuiu aos Conselheiros o Decreto 6.095, de 68 

24 de abril de 2007, que trata do assunto. A Senhora Presidente  informou que a 69 

referida transformação poderá ser viabilizada ou não, dependendo do resultado 70 

da discussão que promoverá com a comunidade neste sentido e que este 71 

Conselho Diretor será o fórum de deliberação da transformação ou não desta 72 

Instituição em IFET. Em seguida, a Conselheira Pedagoga Celiana perguntou 73 

quando serão concluídas as obras que estão sendo realizadas nesta Instituição. A 74 
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Senhora Presidente explicou que a maior parte das empresas contratadas 75 

extrapola o prazo e sempre atrasa um pouco, principalmente quando chove e tem 76 

trabalhos envolvendo telhado, mas quando o atraso é grande, estas empresas  são 77 

notificadas e multadas. Na oportunidade, o Conselheiro Dr. Luis Tarciso 78 

informou sobre a sua nomeação para compor o Conselho Estadual de Meio 79 

Ambiente – CEPRAM, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 80 

Hídricos,  como representante titular da Federação  da Agricultura e Pecuária do 81 

Estado da Bahia.Ordem do Dia: 3.1 Discussão para estabelecer critérios para 82 

a aprovação de Cursos por este Conselho. Inicialmente, a Senhora Presidente 83 

falou sobre a sua preocupação quanto aos Projetos de Cursos serem 84 

encaminhados a este Conselho, com um certo atraso, para apreciação. Em 85 

seguida, informou que, ao assumir a Direção Geral,  encontrou muitos deles sem 86 

terem sido analisados pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão - 87 

CONSEPE, outros em tramitação há dois anos, além de Cursos estarem sendo 88 

concluídos sem a aprovação deste Conselho. Solicitou a compreensão dos 89 

Conselheiros para estas questões, sugerindo que seja regulamentada a matéria. 90 

Prosseguindo, o Conselheiro Prof. Albertino informou que, em 2006, este 91 

Conselho aprovou Cursos Técnicos, na Modalidade Subseqüente, com base no 92 

Decreto 2.208/97 e, com a edição do Decreto 5154/04, estes Cursos precisaram 93 

de ajustes, inclusive na carga horária, além de receberem novo número no 94 

Cadastro Nacional de Cursos Técnicos – CNCT. Quanto aos Planos dos Cursos 95 

Técnicos, na Modalidade Integrada, disse que começaram a ser oferecidos em 96 

2006, sem a aprovação deste Conselho e, à época, se fez a opção de que fosse 97 

terminado o Ensino Médio nesta Instituição e implantados os Cursos Integrados. 98 

Destacou o esforço das Coordenações para concluir os Planos destes Cursos, a 99 

fim de serem apreciados pelo CONSEPE e pelo Conselho Diretor. Continuando, 100 

informou que o MEC estabeleceu um prazo muito curto para que fosse oferecido 101 

o Curso de Educação de Jovens e Adultos, inclusive disponibilizou recursos para 102 

este fim e as Unidades que já tinham mais ou menos formatado o Plano, foram 103 

contempladas com este Curso. Sobre o Curso de Infraestrutura Urbana, para 104 

Jovens e Adultos, disse que a justificativa é viável, mas os problemas 105 

pedagógicos precisam ser sanados, pois a clientela está fora da Escola há muito 106 

tempo, apresentando deficiências. Ainda com a palavra, falou que o MEC não 107 

definiu o quantitativo de docentes para a realização do concurso, destinado ao 108 

preenchimento de vagas nas novas Unidades. O Conselheiro Prof. Rogério 109 

recomendou que sejam realizadas reuniões extraordinárias, para apreciação dos 110 

Planos pendentes e que, a partir daí, nenhum Curso seja iniciado sem antes ser 111 

analisado por este Colegiado e os Planos sejam elaborados com base científica, 112 

não só com a participação acadêmica mas também tendo a contribuição da parte 113 

empresarial, para que os Cursos sejam contemporâneos e atendam à demanda da 114 

sociedade, que deseja um ensino público, gratuito e de qualidade. Fazendo uso 115 

da palavra, a Conselheira Pedagoga Celiana propôs que, ao serem criados 116 

Cursos nesta Instituição, sejam ouvidas as diferentes frações da sociedade civil, 117 
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inclusive as contempladas neste Conselho, a própria comunidade ao entorno, a 118 

comunidade soteropolitana baiana e as representações estudantis. Destacou 119 

outros aspectos importantes que vão dar substância à criação destes Cursos, 120 

como a orientação socioeconômica, a característica da auto-sustentabilidade, a 121 

preservação dos ecossistemas, dentre outros.  Disse que os Cursos são sempre 122 

voltados para a área industrial e a Bahia tem o privilégio de possuir uma vasta  123 

diversidade cultural e que esta precisa ser lembrada no momento de discussões 124 

sobre a criação de Cursos. Ressaltou que, na hora de criar e formatar cursos, a 125 

juventude seja chamada, consultada e ouvida, principalmente quanto à sua 126 

expectativa e o que espera da Instituição, bem como que este trabalho tenha uma 127 

consultoria com pessoas que tenham experiência na construção de Cursos. O 128 

Conselheiro Dr. Gustavo disse que este assunto é extremamente relevante e está 129 

na essência da própria missão deste CEFET e não sendo da Instituição, tentará 130 

fazer uma reflexão no sentido de contribuir. Passou então a falar que a falta de 131 

mão de obra qualificada é um enorme desafio para o Brasil e a Bahia, sendo  132 

preciso que se tire o maior proveito dos recursos, no sentido de utilizá-los na 133 

linha da formação de pessoal qualificado para a sociedade. Ressaltou que 134 

sempre constam, nas Pautas das reuniões deste Conselho, Projetos de Cursos 135 

com um foco muito técnico, a exemplo de ementas, disciplinas, entendendo que 136 

talvez o CONSEPE seja o órgão interno que deva discutir tecnicamente a 137 

matéria, lhe parecendo mais pertinente ao Conselho Diretor avaliar processos 138 

sobre a oferta de Cursos, compreendendo principalmente demanda, recursos e, 139 

após a apreciação, deve remetê-los à esfera técnica, não precisando retornar ao 140 

Conselho Diretor. O Conselheiro Dr. Luis Tarciso disse que, por ser novo neste 141 

Conselho, gostaria de obter mais informações a respeito destes Cursos, inclusive 142 

de que modo vão ser ofertados, quais os seus objetivos e as cidades em que 143 

serão oferecidos, considerando mais importante que estas questões sejam aqui 144 

discutidas do que a parte burocrática, a exemplo da carga horária, que deve ser 145 

da responsabilidade do CONSEPE, órgão técnico. O Conselheiro Prof. Nilton 146 

falou que tende a concordar com a opinião manifestada pelo Conselheiro Dr. 147 

Gustavo, mas acha que este Conselho não pode abrir mão da sua competência 148 

específica e deve solicitar ao CONSEPE uma avaliação mais criteriosa e mais 149 

rigorosa dos processos, pois tem percebido que alguns Pareceres chegam ao 150 

Conselho Diretor com uma certa deficiência. Citou que o Conselheiro Prof. 151 

Rogério sempre aborda problemas encontrados nas justificativas para a criação 152 

de Cursos, em função da demanda existente. Na oportunidade, mencionou que a 153 

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes – SETRE, deste Estado, 154 

também enfrenta problemas com a demanda e, mesmo oferecendo Cursos com 155 

carga horária menos abrangente que a desta Instituição, não conseguiu aprimorar 156 

esta questão. Acha também que este CEFET pode discutir com o Governo do 157 

Estado a sistematização da demanda. Sugeriu que os processos, para as novas 158 

Unidades, sejam deflagrados com um tempo maior e se procure pensar mais 159 

estrategicamente sobre o assunto, acreditando ser esta a alternativa. A Senhora 160 
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Presidente agradeceu aos Conselheiros pelas grandes contribuições. Em seguida, 161 

informou que as áreas para os Cursos das novas Unidades estão delineadas de 162 

acordo com o que as cidades oferecem em termos de produtividade, o mesmo 163 

não ocorrendo com os Cursos, que poderão ser escolhidos. Explicou que o 164 

Governo Federal estabeleceu alguns critérios para a implantação das Unidades e 165 

um deles foi a cidade ter acima de 100.000 (cem mil) habitantes. Citou que as 166 

duas últimas Unidades foram implantadas, levando em consideração as 167 

discussões realizadas em audiências públicas, com envolvimento de Sindicatos e 168 

de movimentos organizados da sociedade. Considerou o pronunciamento da 169 

Conselheira Pedagoga Celiana providencial, mas concorda com o Conselheiro 170 

Dr. Gustavo que a discussão ampla sobre a construção dos Planos de Cursos 171 

aconteça no CONSEPE, entretanto nada impede que Cursos venham para a 172 

apreciação do Conselho Diretor e também este possa apresentar proposta de 173 

criação e extinção de Cursos. A Conselheira Pedagoga Celiana falou que o seu 174 

posicionamento não invalida a natureza deste Conselho, nem a possibilidade do 175 

CONSEPE tomar decisões, observando parâmetros. Com a palavra, o 176 

Conselheiro Prof. Edson, Diretor da Escola Agrotécncia de Catu, explicou que 177 

esta Escola, da qual faz parte, como as outras três Agrotécnicas Federais de 178 

Senhor do Bonfim, de Santa Inês e Guanambi estão localizadas em cidades, 179 

escolhidas sem um critério lógico, uma vez que, à época, não fizeram uma 180 

análise dos locais em que seriam instaladas, o que ocasionou alguns problemas. 181 

O Conselheiro Dr. Gustavo sugeriu que, numa outra reunião, este Conselho 182 

possa apreciar um balanço da oferta dos Cursos deste CEFET, constando dados 183 

referentes ao número de candidatos, à pesquisa de egressos, dentre outros, 184 

criando uma dinâmica para que decisões sejam tomadas com a participação 185 

deste Conselho. O Conselheiro Prof. Rogério falou que este Colegiado somente 186 

tem conhecimento destes dados quando aprecia o Relatório de Gestão, propondo 187 

que passe a receber um fluxo dinâmico de informações sobre a matéria. Após 188 

ampla discussão sobre a proposta apresentada neste item, o Conselheiro Prof. 189 

Albertino sugeriu que seja elaborada uma Resolução estabelecendo que a oferta 190 

de Cursos novos, por este CEFET, a partir de 2009, seja condicionada à 191 

aprovação do Conselho Diretor, o que foi acatado por todos os Conselheiros. 3.2 192 

Proposta de Reformulação da Matriz Curricular do Curso de Engenharia 193 

Industrial Elétrica. Relator: Conselheiro Prof. Nilton Vasconcelos Júnior. O 194 

Relator procedeu à leitura do Parecer, no qual informa que a referida Proposta 195 

de Reformulação foi elaborada pelo Colegiado do Curso, tomando como 196 

referência normativa a Resolução nº 11 da Câmara de Educação Superior do 197 

Conselho Nacional de Educação, de 11 de março de 2002, que instituiu as 198 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia. 199 

Comunica também que, durante o processo de análise desta Proposta, manteve 200 

contato com o Presidente do Colegiado do Curso que prestou esclarecimentos e 201 

requereu a introdução de alterações, as quais estão registradas no Parecer em 202 

sete itens. Segue transcrita a Conclusão e Voto: “ Efetivamente, a adequação à 203 
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resolução nº 11 CNE/CES  faz-se necessária tendo em vista que o Curso de 204 

Engenharia Industrial Elétrica teve o seu projeto aprovado, em 1977, tomando 205 

como base a Resolução 48/76 do CFE, já revogada. Ao promover a adequação 206 

normativa propõem-se simultaneamente ajustes que objetivam a redução da 207 

evasão escolar através da concentração das aulas em horários compatíveis com 208 

o perfil do alunado que, em geral trabalha durante o dia. Visa, ainda, a 209 

proposta eliminar redundância nos conteúdos das disciplinas, adequar 210 

nomenclatura e permitir que conteúdos comuns a outros cursos sejam 211 

formatados em disciplinas com a mesma nomenclatura e carga horária, 212 

ampliando as possibilidades de compatibilização dos horários. No que se refere 213 

às alterações encaminhadas a esta Relatoria pelos autores considera-se que em 214 

nada ferem a Resolução nº 11 CNE/CES, ao contrário, perseguem os mesmos 215 

objetivos explicitados na proposta originalmente submetida à apreciação.Pelo 216 

exposto, considerando-se a aderência da Proposta ao dispositivo legal já 217 

mencionado e a concordância deste relator com as justificativas apresentadas 218 

para embasar as alterações na matriz curricular do Curso de Engenharia 219 

Industrial Elétrica, submeto à apreciação deste Conselho diretor o nosso 220 

parecer pela aprovação da Proposta.” Após a apresentação do Parecer, o 221 

Conselheiro Prof. Albertino solicitou ao Conselho Diretor que autorize os 222 

estudantes migrarem da matriz anterior para esta, o que foi acatado. Após 223 

discussão, o Parecer foi aprovado, constando de quatro páginas, estando 224 

arquivado na Secretaria dos Conselhos. 3.3 Plano do Curso Técnico de Nível 225 

Médio em Eletrotécnica, na Modalidade Subseqüente, da Unidade de 226 

Barreiras. Relator: Conselheiro Prof. Albertino Ferreira Nascimento 227 

Júnior. O Relator procedeu à leitura do seu Parecer, no qual menciona que este 228 

Curso vem sendo oferecido na Unidade desde 2001 e, ao ser revogado o Decreto 229 

2.208/97 e editado o Decreto 5.154/2004, o Plano foi alterado na sua estrutura 230 

curricular com a introdução de disciplinas. Comunica também que o Plano, ora 231 

apreciado, atende aos padrões de formatação para ser inserido no Cadastro 232 

Nacional de Cursos de Educação Profissional de Nível Técnico (CNCT) e 233 

apresenta todos os itens que contemplam o Decreto 5154 e a Resolução 04/99 do 234 

CNE/CEB. O Relator faz recomendações de ajustes, no Parecer, relacionados 235 

em três itens. Segue transcrita a Conclusão e Voto: “Diante do exposto, 236 

reconhecendo a relevância social do curso ofertado, somos de Parecer que este 237 

Conselho: a) Aprove o Plano de Curso Técnico de Nível Médio em 238 

Eletrotécnica, com carga horária teórico-prática de 1200 horas e 360 horas de 239 

estágio, na Unidade do CEFET-BA em Barreiras; b) Determine, após a 240 

Comissão proceder aos ajustes recomendados, o cadastramento do Plano de 241 

Curso Técnico de Nível Médio em Eletrotécnica no Cadastro Nacional de 242 

Cursos de Educação Profissional de Nível Técnico (CNCT), com validade a 243 

partir do primeiro semestre de 2006”. Após discussão, o Parecer foi aprovado, 244 

constando de três páginas, estando arquivado na Secretaria dos Conselhos 3.4 245 

Plano do Curso Técnico em Operação de Processos Industriais Químicos, 246 
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na Modalidade Subseqüente, da Unidade de Salvador. Relator: Conselheiro 247 

Prof. Rogério Nadier Rodrigues. O Relator procedeu à leitura do seu Parecer, 248 

no qual informa que o Plano é apresentado dentro dos parâmetros estabelecidos 249 

pela legislação em vigor, especificamente, atende ao quanto determina a Lei 250 

9.394/96, Portarias 646/97 e 629/05, Decreto 2.208/97, Resoluções CEB/CNE nº 251 

04/99 e nº 01/05 e Decreto 5.154/04. Em seguida, salienta que este Curso já 252 

funciona nesta Instituição, contemplando duas turmas neste primeiro semestre e 253 

outras duas turmas para o segundo semestre, sendo ministrado com expressivo 254 

sucesso, tendo em vista o alto índice de empregabilidade obtido dos seus 255 

egressos.  Considerou a análise do mercado, utilizada como justificativa para a 256 

implantação do curso, desprovida de critérios técnicos, porém disse que existe 257 

grande procura dos técnicos recém-formados, por parte das indústrias. Segue 258 

transcrita a Conclusão: “ Este Relator sugere que o documento contendo o 259 

Plano de Curso Técnico em Operação de Processos Industriais Químicos de 260 

Nível Médio, na modalidade Subseqüente, na Unidade de Salvador, seja 261 

aprovado. Para a continuidade do oferecimento do curso, é necessário que seja 262 

feita pesquisa de mercado, com bases científicas, com o objetivo de determinar 263 

as possíveis modificações no perfil do profissional que o mercado necessita e 264 

em que quantidade.” Após a explanação do Parecer, o Conselheiro Prof. 265 

Albertino recomendou a retificação do nome proposto para: Plano do Curso 266 

Técnico de Nível Médio em Operação de Processos Industriais Químicos, 267 

Modalidade Subseqüente. O Parecer foi aprovado, constando de três páginas, 268 

estando arquivado na Secretaria dos Conselhos. 3.5 Plano do Curso Técnico de 269 

Nível Médio em Processamento de Alimentos e Bebidas, Área de Química, 270 

na forma Subseqüente, da Unidade de Ensino de Barreiras. Relator: 271 

Conselheiro Prof. Albertino Ferreira Nascimento Júnior. O Relator procedeu 272 

à leitura do Parecer, no qual informa que este Curso já vem sendo oferecido na 273 

Unidade e teve seu Plano aprovado pelo Conselho Diretor em 26 de setembro de 274 

2006. Entretanto, em função da nova legislação, foi elaborado o Plano, ora em 275 

apreciação, o qual está formatado devidamente e apresenta todos os itens que 276 

atendem adequadamente ao Decreto 5.154/2004 e a Resolução 04/99 do 277 

CNE/CEB. Na página dois do Parecer consta o Quadro das disciplinas com 278 

respectivas cargas horárias e professores responsáveis. Segue transcrita a 279 

Conclusão e Voto: “Diante do exposto e considerando a cópia corrigida do 280 

Plano (em anexo), somos de Parecer que este Conselho Diretor: a) Aprove o 281 

Plano de Curso Técnico de Nível Médio em Processamento de Alimentos e 282 

Bebidas, com carga horária teórico-prática de 1290 horas e 240 horas de 283 

estágio, na Unidade do CEFET-Ba, em Barreiras; b) Determine o 284 

cadastramento do Plano de Curso Técnico de Nível Médio em Processamento 285 

de Alimentos e Bebidas no Cadastro Nacional de Cursos de Educação 286 

Profissional de Nível Técnico (CNCT), com validade a partir do primeiro 287 

semestre de 2006.” Após discussão, o Parecer foi aprovado, constando de quatro 288 

páginas, estando arquivado na Secretaria dos Conselhos. 04. O que ocorrer.  O 289 
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Conselheiro Prof. Albertino submeteu à apreciação e aprovação deste Conselho, 290 

as seguintes questões: a) prorrogação do Estágio Curricular, dos estudantes do 291 

Ensino Superior, pelo Departamento de Relações Empresariais, quando julgar 292 

procedente, não podendo ser inferior a um semestre letivo; b) transferência de 293 

uma aluna menor do Curso de Química, do CEFET de Petrolina para esta 294 

Instituição, considerando que seus pais estão em Salvador realizando Curso de 295 

Qualificação e a aluna está com problemas de saúde, em casa de parentes, 296 

conforme laudos médicos, constantes de processo. Informou que existem  quatro 297 

vagas disponíveis, por conta de desistências no 1º ano do Curso de Química.  O 298 

Conselheiro Dr. Gustavo indagou se é comum fazer concessões dessa natureza, 299 

respondendo o Conselheiro Prof. Albertino negativamente. Os dois itens 300 

apresentados, depois de analisados e discutidos foram aprovados. Na 301 

oportunidade, a Conselheira Pedagoga Celiana procurou saber sobre o 302 

documento que enviou à Direção Geral, sugerindo que este CEFET firme 303 

parceria de cooperação técnica com a SEC - Secretaria de Educação, a 304 

Universidade Federal da Bahia – UFBA e as Faculdades Integradas Olga Mettig, 305 

com vistas à realização de estágio curricular, para dar suporte técnico-306 

pedagógico a esta Instituição, pela carência de profissionais na área. A Senhora 307 

Presidente considerou a proposta viável, mas entende que precisa ainda ser 308 

discutida com a Diretoria de Ensino ou com a Direção Geral, principalmente se 309 

o estágio for remunerado, pois envolve recursos financeiros. Em seguida, 310 

apresentou proposta de Resolução, acatada por este Conselho, estando transcrito, 311 

a seguir, seu Artigo 1º : “Autorizar o Departamento de Administração e 312 

Processos Industriais Químicos, através do Colegiado do Curso de 313 

Administração, a proceder à análise dos programas das disciplinas cursadas 314 

pelos estudantes do Curso de Administração, participantes do Programa 315 

CAPES/FIPSE, no VOOHEES COLLEGE, em Denmark, na Carolina do Sul 316 

(EUA), e no PAUL QUINN COLLEGE, em Dallas, no Estado do Texas 317 

(EUA).” O Conselheiro Prof. Rogério recomendou que, em casos similares,  318 

outros cursos adotem os mesmos critérios desta resolução. A Senhora 319 

Presidente submeteu à apreciação deste Colegiado, o documento do Senhor 320 

Saulo Castro de Matos Sousa, datado de 08 de junho de 2007, solicitando a este 321 

Conselho a aprovação do seu relatório de estágio, constante de processo 322 

administrativo. Salienta, no documento, que cursou todas as disciplinas 323 

obrigatórias do Curso de Engenharia Industrial Elétrica e já foram devidamente 324 

preenchidas, faltando-lhe apenas o citado relatório. Em seguida, a Senhora 325 

Presidente explicou que, no processo, o Orientador de Estágio, à época, 326 

considerou que o relatório apresentado não estava condizente com as atividades 327 

que deveriam ser desenvolvidas por um aluno de Engenharia Industrial Elétrica 328 

e não valia como relatório final de estágio. Mencionou que o interessado então 329 

deu entrada do seu pedido na Justiça, o qual foi indeferido, com base nos 330 

Pareceres do Orientador de Estágio, Coordenador do Curso, Chefe de 331 

Departamento e Colegiado do Curso. Após a apreciação, este Conselho 332 
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deliberou, por unanimidade, acatar a Sentença do Meritíssimo Juiz da 4ª Vara 333 

Federal, bem como o Parecer da Procuradoria Jurídica desta Instituição e a 334 

decisão da Diretora Geral, pelo indeferimento do pedido. A Conselheira 335 

Pedagoga Celiana procurou obter informações em relação às representações 336 

discentes neste Conselho, titular e suplente. A Senhora Presidente comunicou 337 

que tem reiterado solicitações para que estas representações sejam indicadas, 338 

mas até a presente data nada recebeu neste sentido. Citou que, no início deste 339 

Conselho, fez parte dele como representante docente e, somente, neste período, 340 

houve a participação de representantes discentes, um do 2º Grau e outro do 3º 341 

Grau, cuja atuação era efetiva, em forma de revezamento, a depender do 342 

interesse de cada um pelos assuntos da Pauta. O Conselheiro Prof. Rogério falou 343 

que participa de discussões sobre este tema com alunos do 3º Grau, os quais  344 

consideram que seus anseios são distintos dos discentes do 2º Grau, razão pela 345 

qual acham que não podem representá-los neste Conselho. Disse também que os 346 

mesmos não concordam em realizar a eleição, para a escolha da referida 347 

representação, por ter o 2º Grau um número bem maior de alunos. Ressaltou que 348 

os resultados dos Cursos do Ensino Superior são excelentes e mais vagas não 349 

são oferecidas por falta de espaço na Instituição. Sugeriu, se possível, que este 350 

Colegiado, ao invés de ter uma representação discente, passe a ter duas, uma do 351 

2º Grau e outra do 3º, excluindo a dos ex-alunos, pois entende que um egresso 352 

de muitos anos atrás contribuirá pouco com os atuais e futuros formandos. A 353 

Senhora Presidente explicou que uma das exigências para que o ex-aluno possa 354 

se candidatar é que esteja em atividade, atuando na área, ao tempo em que 355 

informou que o Conselho Diretor é constituído, conforme legislação específica. 356 

Propôs que os representantes discentes, titular e suplente, participem das 357 

reuniões deste Colegiado, com  direito a voz, mas somente um tenha direito a 358 

voto. O Conselheiro Prof. Rogério achou a sugestão excelente e os demais 359 

também a acataram. O Conselheiro Prof. Albertino falou sobre o esforço muito 360 

grande para ampliar a oferta de vagas do Ensino Superior neste CEFET e que 361 

três comissões estão trabalhando neste sentido. A Senhora Presidente agradeceu 362 

a presença de todos à reunião, ressaltando os trabalhos realizados com êxito. 363 

Não havendo mais nada a ser registrado, eu, Maria do Carmo Souza Farias, 364 

Secretária dos Conselhos, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada 365 

conforme, será aprovada e por todos assinada. Salvador, 12 de junho de 2007.                366 


