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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA 

 

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
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CEFET-BA, REALIZADA EM 17.10.2007 

 
 
Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e sete, às oito 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 à 4 

Diretora Geral, Profª Aurina Oliveira Santana, que viajou à Brasília para 5 

participar da reunião do Conselho de Dirigentes dos Centros Federais de 6 

Educação Tecnológica - CONCEFET. Estiveram presentes os seguintes 7 

Conselheiros: representante suplente da Secretaria de Educação Profissional e 8 

Tecnológica – SETEC, do Ministério da Educação, Prof. Alex Batista Dias; 9 

representante titular da Federação do Comércio, Sra. Angélica Cruz Leahy;  10 

representante titular da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, 11 

Dr. Luis Tarciso Cordeiro Pamponet; representantes do corpo docente, Profs. 12 

Albertino Ferreira Nascimento Júnior e Rogério Nadier Rodrigues, titulares, 13 

Prof. Elias Ramos de Souza, suplente; representante titular dos servidores 14 

técnico-administrativos, Pedagoga Celiana Maria dos Santos. O Senhor 15 

Presidente justificou as ausências dos representantes da Federação das 16 

Indústrias do Estado da Bahia, Dr. Gustavo Leal Sales Filho e Profª Solange 17 

Maria Novis Ribeiro, titular e suplente, respectivamente. Com a palavra, o 18 

Conselheiro Prof. Rogério solicitou que fosse registrado nesta Ata que, depois 19 

de transcorridos trinta minutos do horário estabelecido para o início das reuniões 20 

deste Conselho, se não houver quorum regimental, a sessão será suspensa. Os 21 

trabalhos desta sessão foram iniciados pelo Senhor Presidente com os assuntos 22 

constantes da Pauta: a) 01. Apreciação e aprovação da Ata da Reunião de 23 

12/06/2007, que foi aprovada. 02. Expediente. Neste item, o Conselheiro Prof. 24 

Albertino comunicou  sobre  a realização do I Congresso do CEFET-BA, no 25 

período de 26 a 29 de setembro, com a participação de, aproximadamente, 26 

trezentos delegados, representados por docentes, técnico-administrativos e 27 

estudantes, para discussão e elaboração do Projeto Pedagógico Institucional. 28 

Disse que as discussões foram intensas e o trabalho não pôde ser totalmente 29 

concluído, mas os grupos já estão se reunindo para a revisão final do 30 

documento, o qual, posteriormente, será apreciado pelo Conselho de Ensino, 31 
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Pesquisa e Extensão – CONSEPE e pelo Conselho Diretor. Apresentou parabéns 32 

à comunidade pelo empenho com que participou da construção deste Projeto. 33 

Em seguida, o Senhor Presidente prestou as seguintes informações: a) 34 

inauguração de mais uma Unidade do CEFET-BA, no dia 03/10/2007, a de 35 

Camaçari; b) realização de Concurso Público para a categoria docente, 36 

destinado às novas Unidades de Santo Amaro, Camaçari e Porto Seguro, com o 37 

resultado já publicado; c) Concurso Público também realizado para técnico-38 

administrativo, mas o resultado ainda não foi publicado; d) conforme Plano de 39 

Expansão do Governo Federal, mais oito Unidades do CEFET-BA serão 40 

implantadas até 2010, quatro serão implantadas em 2008, as de Feira de 41 

Santana, Jacobina, Bom Jesus da Lapa e Seabra. Falou que a Diretora Geral já 42 

participou de audiências públicas em algumas delas. Também neste item, o 43 

Senhor Presidente submeteu à apreciação deste Conselho o Ofício Circular 44 

86/2007/CGPEPT/DPAI/SETEC/MEC, de 08 de agosto de 2007, o qual 45 

apresenta proposição do Ministério da Educação/Secretaria de Educação 46 

Profissional e Tecnológica – SETEC/MEC junto à Secretaria Especial de 47 

Aqüicultura e Pesca quanto à criação de um Núcleo de Pesquisa Aplicada na 48 

Área de Pesca e Aqüicultura nos CEFET e nas Universidades. Em seguida, 49 

explicou que este Conselho suspendeu a criação de Núcleos, nesta Instituição, 50 

em 2005, até que seja definida a vinculação destes no novo Regimento, porém 51 

sugeriu que este seja aprovado, por ser proposto pela SETEC/MEC, além de 52 

haver grande carência nesta área. Salientou que a Unidade de Valença oferece 53 

um Curso em Aqüicultura, tem tradição nesta área, além de alguns de seus 54 

professores já terem participado de seminários sobre o assunto. Comunicou que 55 

várias reuniões foram realizadas, para discussão da questão, com o Presidente da 56 

Bahia Pesca, com o Secretário da Agricultura, envolvendo diretamente a  57 

Unidade. O Conselheiro Prof. Elias concordou com a proposição, mas sugeriu 58 

que, em outra oportunidade, este Conselho venha a discutir o Núcleo mais 59 

detalhadamente, inclusive o seu Regimento Interno, achando viável que haja  60 

articulação com Instituições do Estado, voltadas para esta área de Aqüicultura e 61 

Pesca, a exemplo de Centros de Pesquisa, em Paulo Afonso. Falou também que 62 

esteve visitando a Fundação Odebrecht, no Baixo Sul da Bahia, nesta área de 63 

Pesca e conheceu um seu Projeto que, entre outras coisas, desenvolve o trabalho 64 

de produção da Tilápia. Citou que diversas Instituições da região participam 65 

deste Projeto, mas foi informado que a Unidade de Valença nunca demonstrou 66 

interesse neste sentido. O Conselheiro Prof. Rogério disse que talvez fosse mais 67 

apropriado a Diretoria em exercício fazer a aprovação deste Núcleo utilizando o 68 

“ad-referendum” deste Conselho, uma vez que os Conselheiros estão sem 69 

condições de analisar a proposta, por não terem recebido documento algum 70 

sobre o assunto. O Senhor Presidente comunicou que a Direção Geral achou 71 

viável submeter a matéria à apreciação deste Conselho, ao invés de fazer o ato 72 

“ad-referendum”. O Conselheiro Dr. Luis Tarciso manifestou-se favorável à 73 

aprovação deste Núcleo, dizendo que este Conselho já discutiu e aprovou 74 
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questões apresentadas desta mesma forma. A Conselheira Senhora Angélica 75 

considerou importante o Núcleo, pois irá impulsionar a Área de Pesca na Bahia, 76 

que no entender está menosprezada. A Conselheira Pedagoga Celiana ressaltou 77 

que este Núcleo tem uma responsabilidade social de outra natureza, inclusive 78 

este CEFET possui a Unidade de Valença, que desenvolve atividades nessa Área 79 

de Pesca, bem como o Estado da Bahia está margeado pelo Oceano Atlântico, 80 

além de ter todo um conjunto de motivações, que lhe parece agregar razões 81 

suficientes para que seja autorizada esta criação. Após discussão, este Conselho 82 

autorizou a criação do referido Núcleo nesta Instituição. 03. Ordem do Dia: 3.1. 83 

Regulamento do CEFET-BA Relativo ao Estágio Curricular 84 

Supervisionado. Relator: Conselheiro Prof. Rogério Nadier Rodrigues. O 85 

Relator procedeu à leitura do Parecer. Na parte da Introdução, menciona que o 86 

Relatório está apresentado dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação 87 

em vigor, especificamente, atende ao quanto determina a Lei nº 9.394/96, que 88 

institui as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei nº 6.494/97, a Lei 89 

8.859/94, e a Resolução nº 01/04 do CEB/CNE, que dispõe sobre Estágio 90 

Curricular Supervisionado dos Estudantes da Educação Profissional Técnica de 91 

Nível Médio e da Educação Profissional Tecnológica de Graduação. Em 92 

seguida, relaciona os dezesseis capítulos, constantes do Regulamento. Ressalta, 93 

no Parecer, que este documento sofreu varias modificações, visando atender aos 94 

ajustes solicitados pelo CONSEPE, além de incorporar novos conceitos, com 95 

base na Resolução CNE/CEB nº 01/04. Ao final, sugere que o referido 96 

Regulamento seja aprovado com as modificações já efetuadas pelo CONSEPE. 97 

O Parecer foi aprovado.3.2 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em 98 

Enfermagem na Modalidade Subseqüente, da Unidade de Eunápolis. 99 

Relator: Conselheiro Prof. Albertino Ferreira Nascimento Júnior.  O 100 

Relator procedeu à leitura do Parecer, no qual informa que a proposta do Plano 101 

está formatada de acordo com o disposto na legislação, apresentando todos os 102 

itens que atendem adequadamente à Resolução 04/99 do CNE/CEB, 103 

relacionando-os no Parecer. Salientou a necessidade da continuidade da oferta 104 

deste Curso, considerando a grande demanda existente e o nível de excelência 105 

que os egressos têm alcançado no mundo do trabalho e o fato do CEFET-BA ser 106 

a única instituição pública e gratuita que oferece Curso de Enfermagem na 107 

região. Sugere que seja alterada, em todo o Plano de Curso, a denominação do 108 

mesmo para Curso Técnico de Nível Médio em Enfermagem, bem como 109 

recomenda várias correções na matriz curricular, além de outras alterações ali 110 

registradas. Informa que o curso tem carga horária teórico–prática de 1200 horas 111 

e 600 horas de estágio. Ao final, sugere a aprovação do                      112 

Plano e que este Conselho autorize o cadastramento do mesmo no Cadastro 113 

Nacional de Cursos Técnicos – CNCT, com validade a partir do primeiro 114 

semestre do ano de 2006. Após a explanação do Parecer, a Conselheira Senhora 115 

Angélica falou que seria interessante se as adequações na matriz curricular 116 

fossem realizadas antes da aprovação do Curso, por considerá-la uma peça 117 
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fundamental. Sugeriu que, nos próximos Planos similares a este, conste algo em 118 

relação à expressão “home case”, tratamento concedido ao paciente na sua 119 

própria  casa, ao invés de ser no hospital, para evitar infecção hospitalar. 120 

Procurou obter informações a respeito do Curso ser oferecido sem estar 121 

aprovado. O Relator explicou que, quando este Conselho aprova documentos, 122 

com pendências, após os ajustes efetuados pela Comissão, o processo retorna ao 123 

Relator para verificar se as alterações foram realmente atendidas. Explicou 124 

também que, conforme deliberação deste Conselho, foi emitida Resolução 125 

estabelecendo que a oferta de cursos novos, por esta Instituição, a partir de 2009, 126 

será condicionada à aprovação deste Colegiado. Após discussão, o Parecer foi 127 

aprovado, com as observações aqui registradas. 3.3 Plano do Curso Técnico de 128 

Nível Médio em Informática, na Modalidade Subseqüente, da Unidade de 129 

Eunápolis. Relator: Conselheiro Prof. Albertino Ferreira Nascimento 130 

Júnior. O  Relator procedeu à leitura do Parecer, no qual informa            131 

que o Plano foi aprovado pelo CONSEPE. No entanto, ao ser analisado pelo 132 

Conselho Diretor, algumas inconsistências foram verificadas, apontadas 133 

inclusive no Relatório da Auditoria da Controladoria Geral da União no Estado 134 

da Bahia, o que levou o então Relator a retirar o processo de pauta, para que os 135 

ajustes indicados fossem realizados. Em seguida, menciona, no Parecer, que a 136 

proposta atual do Plano está formatada de acordo com o disposto na legislação, 137 

apresentando todos os itens que atendem adequadamente à Resolução 04/99 do 138 

CNE/CEB. Informa que, após superar as limitações na divulgação do Curso e 139 

promover a transferência da oferta do Curso, do vespertino para o noturno, 140 

verificou-se nos processos de Seleção 2006 e 2007 um aumento na demanda do 141 

curso, bem como a Coordenação do Curso, ao final do IV módulo, vem 142 

constatando que em média cinqüenta por cento da turma já possui trabalhos na 143 

área de informática, seja como prestadores de serviços ou como funcionários 144 

contratados. Sugere que seja alterada, em todo o Plano de Curso, a denominação 145 

do mesmo para Curso Técnico de Nível Médio em Informática, solicita ajustes e 146 

faz recomendações, constantes de cinco itens do Parecer. Ao final, propõe a 147 

aprovação do Plano, com ajustes apontados neste Parecer e que este Conselho 148 

autorize o cadastramento do Plano no CNCT, com validade a partir do primeiro 149 

semestre do ano de 2006. Após a explanação do Parecer, a Conselheira 150 

Pedagoga Celiana apresentou a proposição de que se faça, de forma prática, em 151 

cada Plano de Curso, alguma alusão filosófica e, no caso deste, colocar a 152 

importância da informática no mundo contemporâneo, na sociedade moderna, 153 

pois entende que deve existir o compromisso de se humanizar o mundo através 154 

da Educação Tecnológica. Após discussão, o Parecer foi aprovado. 3.4 155 

Programa de Avaliação de Desempenho – PAD, dos servidores técnico-156 

administrativos. Relatora: Conselheira Pedagoga Celiana Maria dos 157 

Santos. A Relatora procedeu à leitura do seu Parecer, no qual informa que o 158 

referido Programa vem atender à legislação federal por meio da Lei nº 11.091, 159 

de 12 de janeiro de 2005 e dos Decretos 5.825 e 5.824, de 29 de junho de 2006. 160 
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Informa que o PAD constitui uma das etapas do Plano de Carreira dos Cargos 161 

Técnico-administrativos (PCCTAE) e que o referido Programa integra um 162 

conjunto de procedimentos institucionais, administrativos e pedagógicos, com 163 

vistas à permanente avaliação da qualidade dos serviços prestados à comunidade 164 

e das ações implementadas pela instituição, através da realização das atividades 165 

desenvolvidas pelos servidores técnico-administrativos ou docentes, além de 166 

estarem registradas outras informações no Parecer. Segue transcrita a parte da 167 

Conclusão: “ Sugere esta Conselheira que, no rol dos anexos do documento 168 

em destaque – PAD, no Formulário 02 – AUTO-AVALIAÇÃO DO TÉCNICO 169 

seja inserido no item TRABALHO EM EQUIPE, os seguintes termos: 170 

participação em cursos, seminários, congressos, bancas, comissões, reuniões 171 

departamentais, projetos institucionais; e que sejam efetuadas todas as 172 

atualizações nas carreiras dos técnico-administrativos, com base na 173 

progressão por mérito profissional, a considerar os interstícios relativos em 174 

cada caso. A exemplo de outras IFEs no Brasil, o CEFET-BA vem cumprir seu 175 

compromisso institucional com apreço e zelo às instancias democráticas 176 

constituídas e às aspirações do seu corpo de trabalhadores, para servir melhor 177 

à sociedade em que está situado. Desta forma e investida da atribuição a si 178 

confiada, esta Conselheira solicita a este eminente Conselho Diretor, 179 

aprovação do Programa de Avaliação de Desempenho do Centro Federal de 180 

Educação Tecnológica da Bahia.” Após a explanação do Parecer, houve 181 

manifestações dos Conselheiros, a seguir: o Prof. Rogério procurou saber qual o 182 

tipo de aprovação que o referido Programa está aguardando; a Relatora 183 

respondeu que os servidores técnico-administrativos, que participavam de 184 

cursos, seminários, congressos, não eram contemplados na sua valorização de 185 

carreira e não tinham melhoria salarial, porém com o advento do Plano de 186 

Carreira, este problema foi sanado, pois surgiu a Proposta de Avaliação por 187 

Desempenho, que não se dá por acaso, mas sim é aplicada com base nos 188 

procedimentos que estão estruturados neste Programa; o Senhor Presidente não 189 

concordou com a sugestão da Relatora de inclusão no Formulário Auto-190 

Avaliação do Técnico, no item Trabalho em Equipe, dos termos citados em 191 

negrito na Conclusão do Parecer, pois no seu entendimento estão inseridos no 192 

item Autodesenvolvimento Profissional; a Relatora explicou que esta sua 193 

proposta vem atender aos pedidos de integrantes da Coordenação Geral de 194 

Recursos Humanos – CGRH e de outros servidores técnico-administrativos, 195 

tendo havido inclusive discussão interessante neste sentido; o Prof. Albertino 196 

concordou com o pronunciamento do Senhor Presidente quanto à proposta da 197 

Relatora ser aplicável mais ao item Autodesenvolvimento Profissional; o Prof. 198 

Elias disse que o PAD, conforme citado no Parecer, vem estreitar relações 199 

interprofissionais entre técnico-administrativos e docentes, com a finalidade de 200 

desenvolver o ensino, o que considera fundamental. Citou outras avaliações que 201 

foram realizadas nesta Instituição, a exemplo da Gratificação de Incentivo a 202 

Docência 1º e 2º Graus – GID e da Gratificação de Estímulo à Docência do 203 
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Magistério Superior – GED, cuja aplicação de alguns itens de avaliação, às 204 

vezes, era difícil, por serem muito subjetivos; o Prof. Alex falou que, neste 205 

processo de avaliação, pode a Chefia conceder a pontuação mínima ao servidor 206 

e este, ao se auto-avaliar, achar que merece a pontuação máxima; a Relatora 207 

informou que esta Instituição tem Comissão Própria de Avaliação para que os 208 

instrumentos de avaliação sejam revistos e as modificações sejam feitas para 209 

atender às necessidades da Escola; a Senhora Angélica considerou esta avaliação 210 

um exercício para que as pessoas sejam verdadeiras com elas mesmas, 211 

acreditando que, se o processo for bem conduzido, terá um bom resultado; O 212 

Prof. Rogério recomendou que o documento seja aprovado, como foi 213 

apresentado a este Conselho. O Parecer foi aprovado, com a exclusão da 214 

proposta da Relatora, transcrita neste item. 3.5 Plano do Curso Técnico de 215 

Nível Médio em Informática, na Modalidade Integrada, da Unidade de 216 

Eunápolis. Relator: Conselheiro Prof. Albertino Ferreira Nascimento 217 

Júnior. O Relator informou que o Plano não será relatado nesta reunião, 218 

considerando que a Comissão Elaboradora solicitou um tempo maior para fazer 219 

os ajustes. 3.6 Projeto do Curso Superior de Tecnologia em Análise e 220 

Desenvolvimento de Sistemas, da Unidade de Salvador. Relator: 221 

Conselheiro Prof. Elias Ramos de Souza. O Relator procedeu à leitura do 222 

Parecer, no qual relaciona os itens constantes do Projeto. Comunica que o 223 

mesmo foi aprovado pelo CONSEPE na reunião realizada nos dias 16 e 224 

17/08/2007, quando a Relatora Profª Mirtânia Antunes Leão considerou  225 

necessária a implantação de um curso nesta área, em razão da grande demanda e 226 

dos avanços tecnológicos e que o Projeto está de acordo com o Decreto 227 

5.224/2004 e com a Resolução CNE-CP 03/2002. Segue transcrita a parte final 228 

do Parecer do Relator: “Conclusões – O projeto é relevante tendo em vista as 229 

tendências apresentadas pelo mundo do trabalho, a necessidade do CEFET-BA 230 

contribuir com a formação de técnicos especializados na área de tecnologia da 231 

informação e comunicações e a importância da expansão e aumento do número 232 

de vagas no ensino superior. A opção pela formação de tecnólogos em análise e 233 

desenvolvimento de sistemas é complementar aos cursos de técnicos de nível 234 

médio oferecidos em outras unidades da Instituição bem como a outros cursos, 235 

na área de tecnologia da informação e comunicações, que são oferecidos por 236 

outras instituições públicas de ensino superior (UFBA e UNEB) sediadas no 237 

estado da Bahia. Neste sentido, o nosso parecer é favorável à aprovação do 238 

curso por este Conselho Diretor.” Após a explanação do Parecer, houve 239 

manifestações dos Conselheiros, a seguir: a Senhora Angélica falou que o 240 

Relator aponta questões importantes que precisam ainda ser ajustadas, dizendo 241 

da sua preocupação no caso deste Conselho aprovar o Projeto e as alterações não 242 

serem atendidas. Disse também que não entende o sistema utilizado neste 243 

Colegiado, pois em outros Conselhos as matérias somente são aprovadas quando 244 

não existem pendências. Continuando procurou saber se existe orçamento para a 245 

compra de livros; O Relator explicou que algumas questões dependem de 246 
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estratégia e de planejamento e, via de regra, não se implanta um curso com todas 247 

as condições plenamente atendidas, citando como exemplo, a contratação de 248 

docentes e a compra de livros que não podem ser providenciadas, sem a certeza 249 

da aprovação do Curso; o Senhor Presidente esclareceu que, em todo serviço 250 

público, o curso primeiramente é aprovado e, em seguida, a Direção faz as 251 

solicitações necessárias ao MEC para a sua implementação. Informou que os 252 

professores, que serão utilizados daqui a dois ou três anos, não poderão ser 253 

contratados, pois ficarão ociosos, existindo todo um planejamento para os cursos 254 

aprovados; o Conselheiro Dr. Luis Tarciso falou que a Universidade Federal da 255 

Bahia, por ser também uma instituição pública federal, procede desta mesma 256 

forma; o Conselheiro Prof. Albertino informou que este CEFET adquiriu 257 

equipamentos, específicos da Área de Informática, e os encaminhou para os 258 

Departamentos, principalmente para o de Tecnologia em Eletro-Eletrônica, além 259 

de ter recebido doações de empresas, de grande valia para esta área. Na 260 

oportunidade, informou que, entre os CEFET do Brasil, o CEFET-BA é o que 261 

oferece a menor quantidade de cursos superiores, o que interfere na 262 

possibilidade de expandir a pesquisa e até na matriz orçamentária, pois o que 263 

define o valor dos recursos é a quantidade de alunos matriculados no Ensino 264 

Superior. Após a discussão, o Parecer foi aprovado. 3.7 Proposta de Criação 265 

do Centro Federal de Educação Tecnológica do Sudoeste da BAHIA – 266 

CEFET SUDOESTE, em Vitória da Conquista. Relator: Conselheiro Prof. 267 

Albertino Ferreira Nascimento Júnior. O Relator fez a leitura do Parecer, no 268 

qual informa “A proposta de criação do CEFET SUDOESTE baseia-se na 269 

análise das dificuldades de gestão da Unidade de Vitória da Conquista 270 

considerando-se fatores como distância da Sede, falta de autonomia e falta de 271 

celeridade dos serviços em decorrência do aumento das Unidades com o Plano 272 

de Expansão. Traduz também o anseio político da Comunidade de ter em 273 

Vitória da Conquista cidade pólo de uma vasta região, mais uma instituição 274 

federal com mais possibilidades de atender à demanda dos municípios daquele 275 

território.” Segue também transcrita a parte da Conclusão e Voto: “ Diante do 276 

exposto somos de Parecer que este Conselho: a) Declare que é justo o pleito da 277 

Direção da Unidade de Ensino de Vitória da Conquista para a criação do 278 

Centro Federal de Educação Tecnológica do Sudoeste da Bahia – CEFET 279 

SUDOESTE.” Após a explanação do Parecer, houve manifestações dos 280 

Conselheiros, a seguir: o Prof. Elias perguntou como está a discussão sobre a 281 

Ifetização; o Senhor Presidente respondeu que a mesma está sendo discutida, 282 

porém ainda de forma incipiente, como ocorreu durante o I Congresso do 283 

CEFET-BA. Disse que, dos estudos que fez, no geral, considera interessante a 284 

constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IFET e 285 

que o MEC pretende criar um grande Instituto, com proposta integradora, que 286 

permita às Unidades de Ensino do interior terem autonomia financeira; o Prof. 287 

Albertino falou que a sua percepção é de que tem havido aceitação, com 288 

algumas reservas, pois esta Instituição, passando a ser IFET ficará obrigada a 289 
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oferecer 50% para o Ensino Técnico de Nível Médio, 20% para Licenciatura e 290 

30% para contemplar as outras graduações e pós-graduação, além de mestrado e 291 

doutorado. Considerou também a Ifetização interessante e disse que a 292 

comunidade irá discuti-la até o final deste ano. Mencionou que o CONCEFET 293 

posicionou-se favorável à sua implantação, desde que continue a autonomia das 294 

Universidades e que seja revogada a lista tríplice; o Prof. Rogério sugeriu que 295 

este Conselho declare que é justo o pleito desta Unidade e de todas as outras 296 

Unidades, porque todas elas passam pelas mesmas dificuldades administrativas; 297 

a Senhora Angélica também concordou que o pleito seja aprovado, deixando a 298 

decisão para o MEC; o Prof. Elias considerou o pleito justo, tanto desta Unidade 299 

quanto de qualquer outra, mas entende que um posicionamento sobre esta 300 

questão, hoje, deve estar submetido a uma discussão institucional sobre a 301 

Ifetização; o Prof. Alex acha que as Instituições não terão outra opção a não ser 302 

aceitá-la ou então ficarão excluídas; a Pedagoga Celiana recomendou que este 303 

Conselho analise o pleito da Unidade de Vitória da Conquista, o que não impede 304 

a inserção, na conclusão do Parecer, de que qualquer solicitação neste sentido, 305 

proveniente de qualquer Unidade, terá receptividade. No entanto, disse que a 306 

aprovação da referida proposta não deve ficar condicionada à Ifetização, para 307 

não comprometer alguns passos adiante, o que foi acatado por todos os 308 

Conselheiros. O Parecer foi aprovado, com a ressalva de que este Conselho 309 

reconhece ser justo o pleito da Unidade de Vitória da Conquista, assim como o 310 

de qualquer outra Unidade e caberá ao MEC decidir que política será adotada.  311 

3.8 Projeto do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia, do Núcleo de 312 

Tecnologia em Saúde. Relator: Conselheirp Prof. Rogério Nadier 313 

Rodrigues. O Relator Procedeu à leitura do seu Parecer, no qual informa que 314 

este Projeto foi analisado, em 2006, por este Conselho e, por decisão unânime, 315 

retornou à Comissão Elaboradora para realizar os ajustes necessários. Comunica 316 

também que os ajustes foram atendidos, quase na sua totalidade, porém precisa 317 

ser definido qual o Departamento em que o Curso ficará vinculado. Recomenda 318 

que as instalações físicas, disponibilizadas para o Curso, não poderão ser 319 

diferentes daquelas ofertadas para os Cursos regulares já existentes. Estão 320 

relacionadas, no Parecer, as disciplinas que foram compatibilizadas e ajustadas, 321 

estando anexo o novo fluxograma do Curso. Ao final, sugere que o Projeto seja 322 

aprovado com as modificações e observações formuladas no Parecer. Na 323 

oportunidade, solicitou que seja feito um agradecimento, deste Conselho, ao 324 

Prof. João Alfredo de Almeida Barros, Assessor da Direção Geral, pelo 325 

empenho com que realizou o trabalho de reformulação deste Projeto, junto à 326 

Comissão. O Conselheiro Prof. Albertino informou que o Curso ficará vinculado 327 

ao Departamento de Ciências Aplicadas. Sugeriu que, ao final do primeiro 328 

parágrafo da página 54, que se refere às salas de aulas, seja incluída a expressão, 329 

na medida do possível. O Conselheiro Prof. Elias considerou o pleito justo e 330 

natural, no que diz respeito às salas de aulas terem tela de projeção, TV vídeo, 331 

retroprojetor, projetor de slides, computador, para que as aulas sejam dadas com 332 
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qualidade. O Parecer foi aprovado. 05. Comunicações dos Conselheiros. A 333 

Conselheira Senhora Angélica justificou a sua ausência em algumas reuniões 334 

deste Conselho, por ser Assessora Especial da Direção Regional do 335 

SENAC/BAHIA, com atribuições na área administrativa e pedagógica, bem 336 

como substitui a Diretora nos seus impedimentos e, este ano, fez várias viagens 337 

ao exterior. Salientou que tem uma atenção toda especial pelo CEFET, fazendo 338 

o possível para comparecer às reuniões deste Conselho. Disse que, durante 339 

muitos anos, foi funcionária do ex-CENTEC. Em seguida, o Conselheiro Prof. 340 

Elias, representante dos docentes neste Conselho e, atualmente, exercendo a 341 

função de Diretor de Inovação da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado da 342 

Bahia –FAPESB, fez dois convites importantes da FAPESB ao CEFET-BA. O 343 

primeiro, para participar do Projeto Estruturante da Área de Ensino e Pesquisa 344 

para Engenharia e Computação para o Estado da Bahia, em convênio com a 345 

Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP. Disse que oito milhões serão 346 

solicitados à FINEP e quatro milhões serão da FAPESB, para a realização de 347 

pesquisa nesta área. Informou que a Universidade Federal da Bahia, as 348 

Universidades Estaduais e o CEFET-BA estão sendo chamados para formatar 349 

esta proposta multiinstitucional. O segundo convite foi para esta Instituição 350 

participar de um evento, denominado Portas Abertas, em convênio com a 351 

Petrobrás, no dia 24/10, na Refinaria Landulfo Alves - RELAN, através de uma 352 

iniciativa da Secretaria de Ciência e Tecnologia/FAPESB juntamente com a 353 

Petrobrás, para a aprovação de alguns Projetos Estruturantes na Área de 354 

Petróleo, Gás e Energia. Comunicou que, por solicitação da Petrobrás, as 355 

Instituições selecionadas, no caso as quatro Universidades Estaduais, O CEFET-356 

BA e a Universidade Federal do Recôncavo farão um Projeto Institucional, para 357 

esta área de pesquisa, num prazo de sessenta dias, centrado em infra-estrutura, 358 

laboratórios e recursos humanos. 05 O que ocorrer. O Senhor Presidente 359 

submeteu à apreciação deste Conselho o Memorando número 01, de 17 de 360 

agosto de 2007, assinado pela Senhora Edna da Silva Matos, membro da 361 

Comissão Interna de Supervisão – PCCTAE, solicitando providências à 362 

Coordenação Geral de Recursos Humanos - CGRH no sentido de ser feita “a 363 

avaliação automática a todos os servidores que têm direito à progressão por 364 

mérito em consonância com a prática administrativa utilizada até a publicação 365 

do PCCTAE”. A Conselheira Pedagoga Celiana disse que a Senhora Edna 366 

sugere que as vantagens sejam respeitadas e assumidas de forma automática 367 

pelo CEFET, cabendo à CGRH adotar as medidas cabíveis para atender ao 368 

pleito da requerente. O Conselheiro Prof. Albertino sugeriu que o processo seja 369 

analisado pela Procuradoria Jurídica da Instituição e, caso o Parecer seja 370 

favorável, deverá ser enviado à CGRH para o devido atendimento, o que foi 371 

acatado por este Conselho. Não havendo mais nada a ser registrado, eu, Maria 372 

do Carmo Souza Farias, Secretária dos Conselhos, lavrei a presente Ata que, 373 

depois de lida e achada conforme, será aprovada e por todos assinada.                                                                                                                                                                                                                              374 


