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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
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CEFET-BA, REALIZADA EM 19.12.2007 

 
 
Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e sete, às oito horas, reuniu-1 

se 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, por problemas de saúde na 5 

família, não compareceu à sessão. Estiveram presentes os seguintes 6 

Conselheiros: representante suplente da Secretaria de Educação Profissional e 7 

Tecnológica – SETEC/MEC, Prof. Alex Batista Dias; representante titular da 8 

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, Dr. Luis Tarciso 9 

Cordeiro Pamponet; representante suplente da Federação do Comércio, Sra. 10 

Urânia Maria da Silva Martins; representante suplente da Federação das 11 

Indústrias, Profª Solange Maria Novis Ribeiro; representantes do corpo docente, 12 

Profs. Albertino Ferreira Nascimento Júnior e Rogério Nadier Rodrigues, 13 

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

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

Senhor Presidente justificou as ausências dos representantes titulares da 16 

SETEC/MEC, Prof. Sebastião Edson Moura, da Federação das Indústrias, Dr. 17 

Gustavo Leal Sales Filho e da Federação do Comércio, Sra. Angélica Cruz 18 

Leahy. Os trabalhos desta sessão foram iniciados pelo Senhor Presidente com os 19 

assuntos constantes da Pauta: a) 01. Apreciação e aprovação da Ata da 20 

Reunião de 17/10/2007, que foi aprovada. 02. Expediente. Neste item, o 21 

Senhor Presidente tratou das seguintes questões: a) proposta do Plano Anual de 22 

Atividades de Auditoria Interna – PAAINT – 2008, que foi aprovada; b) 23 

inauguração de mais duas novas Unidades de Ensino do CEFET-BA em 24 

Camaçari e em Porto Seguro; c) Chamada Pública MEC/SETEC nº 002/2007, de 25 

propostas para a constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 26 

Tecnologia – IFET, com os anexos  I – Quantitativo Máximo de IFET por 27 

Unidade da Federação e o II – Minuta de Projeto de Lei.  Informou que já 28 

começaram as discussões sobre a transformação desta Instituição em IFET, 29 

inclusive nas Unidades do interior. Comunicou também que foi fixado o prazo 30 

de noventa dias para que a Instituição se manifeste neste sentido e, se favorável, 31 
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deverá enviar ao MEC o Projeto de transformação em IFET. Com base no 32 

pronunciamento do Senhor Presidente, o Conselheiro Prof. Albertino solicitou 33 

autorização deste Conselho, a fim de que possam ser adotadas as providências 34 

necessárias para o encaminhamento do Projeto ao MEC, o que foi acatado; d) 35 

dificuldades encontradas no Ministério Público, quanto ao processo de criação 36 

da Fundação de apoio ao CEFET-BA, faltando ser autorizado pelo Promotor de 37 

Fundações, para o devido registro em cartório. Ressaltou o empenho do 38 

Conselheiro Prof. Rogério para a concretização de tal criação. Com a palavra, 39 

este agradeceu a Conselheira Profª Solange pelo apoio inestimável recebido da 40 

Federação das Indústrias, inclusive o empenho pessoal do seu Presidente para 41 

que grandes empresas sejam as instituidoras da nova Fundação. Citou vários 42 

fatos ocorridos, junto ao Ministério Público, que complicam o andamento do 43 

processo; e) verbas extras, recebidas no valor de mais de quinze milhões de 44 

reais, incluindo os convênios e as transferências. Falou sobre a correria, no final 45 

de exercício, objetivando a aplicação dos recursos disponíveis, bem como sobre 46 

as várias prorrogações dos prazos de encerramento dos empenhos das licitações; 47 

f) convite para participação da festa de confraternização, quinta-feira próxima, 48 

na antiga praça vermelha. 03. Ordem do Dia: 3.1. Proposta de Reformulação 49 

das Normas Acadêmicas do Ensino Superior. Relator: Conselheiro Prof. 50 

Rogério Nadier Rodrigues. O Relator procedeu à leitura do Parecer, no qual 51 

informa que a comissão, constituída pela Portaria nº 273 de 23/04/2007, 52 

elaborou a proposta de atualização das referidas Normas, analisada pela Câmara 53 

de Ensino e Extensão na reunião realizada em 06 de dezembro de 2007, quando 54 

foram sugeridos e acatados diversos ajustes à sua versão original. Ressaltou que 55 

a proposta é contemporânea, atendendo plenamente ao bom funcionamento dos 56 

cursos superiores ministrados pelo CEFET-BA. Segue transcrita a parte da 57 

Conclusão: “Este Relator sugere que o documento, contendo as NORMAS 58 

ACADÊMICAS DO ENSINO SUPERIOR, seja aprovado, pois trata-se de um 59 

instrumento indispensável ao funcionamento acadêmico da Instituição e está 60 

elaborado de forma a atender a todas as situações/necessidades decorrentes ao 61 

funcionamento dos cursos de ensino superior.” O Parecer foi aprovado por 62 

unanimidade. 3.2 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em 63 

Eletromecânica, na Modalidade Subseqüente, da Unidade de Santo Amaro. 64 

Relator: Conselheiro Prof. Albertino Ferreira Nascimento Júnior.  O 65 

Relator procedeu à leitura do Parecer, no qual comunica que o Plano está 66 

formatado devidamente e apresenta todos os itens que atendem adequadamente à 67 

Resolução 04/99 do CNE/CEB e que, na justificativa do Plano, as razões foram 68 

pouco fundamentadas, faltaram dados quantitativos a respeito dos postos de 69 

trabalho demandados pelo setor na cidade e na região, mas sabendo que este 70 

estudo foi realizado, solicita que o mesmo seja resgatado e incorporado ao 71 

Projeto. Consta, no Parecer, o quadro das disciplinas com as respectivas cargas 72 

horárias. Segue transcrita a parte da Conclusão e Voto: “ Diante do exposto e 73 

considerando que a proposta do Plano de Curso atende a legislação em vigor, 74 
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somos de Parecer que este Conselho: Aprove o Plano do Curso Técnico de 75 

Nível Médio em Eletromecânica, com carga horária de 1200 horas teórico-76 

prática e 240 horas de estágio, na Modalidade Subseqüente ao Ensino Médio, 77 

ofertado no CEFET-BA, Unidade de Ensino de Santo Amaro, a partir do ano de 78 

2006.” Após a explanação do Parecer, a Conselheira Profª Solange disse que, 79 

no seu entendimento, os egressos deste curso não irão trabalhar em Santo 80 

Amaro, mas seria interessante a Instituição oferecer algum curso que traga 81 

benefícios às pessoas da localidade. Falou também que não observou, no Plano, 82 

dados referentes à pesquisa, porém em outras reuniões deste Conselho, já se 83 

recomendou a realização de pesquisa que indique uma demanda garantida de 84 

mercado de trabalho. O Relator explicou que muitos dos concluintes deste Curso 85 

deverão trabalhar em Camaçari. Em seguida, disse que solicita, no Parecer, que 86 

o estudo da pesquisa seja resgatado. Informou que foram realizadas várias 87 

audiências públicas em Santo Amaro, com a presença de prefeitos das cidades 88 

circunvizinhas, bem como entrevistaram empresários da região. O Parecer foi 89 

aprovado, com as observações aqui registradas. 3.3 Plano do Curso Técnico de 90 

Nível Médio em Informática, na Modalidade Integrada, da Unidade de 91 

Ensino de Barreiras. Relator: Conselheiro Prof. Albertino Ferreira 92 

Nascimento Júnior. O Relator comunicou que não teve tempo hábil de manter 93 

contato com a Comissão Elaboradora para fazer os ajustes necessários, tendo 94 

observado que algumas questões, já definidas nas Normas Gerais, para a 95 

formação dos Cursos Técnicos Integrados, foram atendidas parcialmente pela 96 

Comissão, solicitando que o seu Parecer seja apresentado na próxima reunião 97 

deste Conselho, o que foi acatado. Na oportunidade, o Senhor Presidente 98 

comunicou que esteve na Unidade de Barreiras, quando estava sendo realizada a 99 

1ª Mostra de Software, com a  participação de alunos do 1º ano deste Curso, na 100 

faixa etária de quatorze e quinze anos, os quais apresentaram programas 101 

desenvolvidos por eles próprios, em linguagem Pascal, desde simples jogos até 102 

programas mais complexos. Considerou os trabalhos muito interessantes. 3.4 103 

Processo de nº 23142.005148/2007, de interesse do Sr. Saulo Castro de 104 

Matos Sousa. Relatora: Conselheira Pedagoga Celiana Maria dos Santos. A 105 

Relatora fez a leitura do Parecer, no qual informa que o                                 106 

requerente é ex-aluno do Curso de Engenharia Industrial Elétrica desta 107 

Instituição e solicita a sua reintegração a este CEFET, haja vista a lacuna 108 

deixada ao descumprir procedimento regimental da Instituição, em face de não 109 

ter realizado o estágio curricular obrigatório, seguido de apresentação de 110 

relatório. Considera que tal expediente em aberto compromete sobremodo, a 111 

vida profissional do Sr. Saulo, que não pode exercer formalmente a profissão, 112 

desprovido da titulação de Instituição credenciada. Comunica também, no 113 

Parecer, que verificou todos os materiais envolvidos nesta demanda, ou seja: 114 

Requerimento Escolar; Envios de pedidos de avaliação entre os departamentos 115 

afins; Resolução nº 02/98; Parecer da Procuradoria Geral do CEFET-BA; 116 

Parecer da Comissão constituída pela Portaria nº 696/DG, de 18 de setembro de 117 
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2007; Despacho nº 170/2007. A Relatora, no seu Parecer, acha oportuno evocar 118 

o Art. 2º do Decreto nº 87.497, de 18 de agosto de 1982, em que se lê: 119 

Considera-se estágio curricular “as atividades de aprendizagem social, 120 

profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela participação em 121 

situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizada na comunidade 122 

em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, 123 

responsabilidade e coordenação da instituição de ensino”. Segue transcrita a 124 

Conclusão: “Ante o exposto, esta Relatora sugere dois encaminhamentos. O 125 

primeiro que seja exigido o conjunto de motivações para as solicitações de 126 

reintegração ao CEFET-BA. O segundo que seja acordado com o requerente, 127 

caso apresente consistência na exposição de motivos, uma última oportunidade 128 

de realização do estágio curricular. Que este eminente Conselho Diretor 129 

referende tal proposição.” Após a explanação do Parecer, a Relatora informou 130 

que houve situações de conflito entre o requerente, a Diretoria de Ensino e 131 

alguns professores, porque o mesmo desejava ter o seu pedido atendido, 132 

entretanto não foi possível a Diretoria acatá-lo, por precisar da apreciação e 133 

decisão de outras instâncias. Seguem registradas manifestações de Conselheiros 134 

sobre o assunto: o Senhor Presidente comunicou que o orientador de estágio, à 135 

época, considerou que o relatório apresentado não estava condizente com as 136 

atividades que deveriam ser desenvolvidas por um aluno de Engenharia 137 

Industrial Elétrica e não valia como relatório final de estágio. Salientou que ele 138 

era um bom aluno e a própria Ford, indústria na qual trabalha, está solicitando o 139 

diploma de engenheiro, para que possa trabalhar como tal; o Prof. Albertino 140 

informou que o mesmo já foi reintegrado à Instituição, inclusive recebeu 141 

orientação como deveria proceder para resolver o problema, mas não atendeu às 142 

recomendações, preferindo entrar na Justiça, a qual indeferiu o pedido. Disse 143 

que este Conselho, ao apreciar a questão pela primeira vez, deliberou pelo 144 

acatamento da decisão da Justiça. Falou também que o processo, ora analisado, 145 

contém Parecer da Procuradoria Jurídica recomendando a reintegração, de 146 

acordo com as Normas Acadêmicas/1998, bem como Parecer da Comissão, que 147 

reavaliou o pedido, mas o indeferiu; o Prof. Rogério disse que, na realidade, 148 

existiu uma animosidade entre o professor responsável pelo estágio e o Sr. 149 

Saulo. Para o Conselheiro, o início do conflito foi o professor dizer que o 150 

requerente, trabalhando numa indústria grande, na área de suprimento, 151 

comprando motores, geradores, verificando as especificações, não fazia jus a 152 

receber um atestado de estágio em Engenharia Elétrica, o que não considera 153 

justo. Então, citou que um aluno, do mesmo curso, trabalhando em uma obra, 154 

comprando fio e cano, tem direito a um diploma de Engenheiro Eletricista. 155 

Entende que a solicitação do ex-aluno tem amparo legal no Art. 2º do Decreto 156 

87.497 de 18/08/1982, constante do Parecer  da Relatora; o Prof. Alex ressaltou 157 

ser o requerente um trabalhador, que recebe seu salário, quando existem muitas 158 

dificuldades de emprego. Reconheceu que, às vezes, o aluno trabalha o dia 159 

inteiro e não sobra tempo para a realização do estágio. Acha que o assunto 160 



 5 

requer uma análise criteriosa; a Profª Solange disse que, socialmente, o impacto 161 

é grande para uma pessoa que faz um curso e está trabalhando, com 162 

possibilidades de promoção, mas é impedida por ter o obstáculo da falta de 163 

estágio. Considerou o problema agravado, quando ele foi reintegrado, pela 164 

primeira vez, e não aproveitou a oportunidade para resolvê-lo. Na sua opinião, 165 

algo deveria ter sido feito, à época, em termos de negociação para solucionar a 166 

questão; o Prof. Elias falou que o requerente, como cidadão, tem toda a 167 

responsabilidade no processo e a Instituição deve merecer confiança e ser 168 

preservada. Disse também que este tipo de problema não é comum, pois os 169 

alunos cumprem as normas deste CEFET. Ressaltou que confia no julgamento 170 

do Departamento Acadêmico e acha que o Sr. Saulo errou, em algum momento, 171 

porque quis confrontar as normas da Instituição, as suas bases, inclusive indo a 172 

justiça, embora isto não impeça que se possa avaliar a possibilidade de lhe dar 173 

uma nova oportunidade, mas partindo não da visão que foi erro do 174 

Departamento ou de professores, inclusive porque o processo não tem estes 175 

elementos; o Dr. Tarciso citou que já trabalhou em empresa, além de ter sido 176 

Coordenador do Colegiado de Geociências da UFBA, entendendo que a decisão 177 

deve ser tomada em relação ao assunto, observando a legislação; o Prof. Alex 178 

disse que gostaria de ouvir o posicionamento do Conselheiro Prof. Albertino 179 

sobre a questão, levando em conta os aspectos institucionais; o Prof. Albertino 180 

então falou que acata o Parecer da Comissão, pelo indeferimento do pedido, por 181 

não ter encontrado sustentação legal para fazer a reintegração, com base nas 182 

Normas Acadêmicas em vigor, à época. Na sua opinião, o requerente deve fazer 183 

outro vestibular e solicitar de imediato o aproveitamento das disciplinas que 184 

cursou e apresentar o relatório de estágio. O Senhor Presidente colocou em 185 

votação o pedido de reintegração à Instituição do Sr. Saulo e a maioria dos 186 

Conselheiros votou pela não aprovação do pleito. Dois votos foram favoráveis, o 187 

da Conselheira Pedagoga Celiana e o do Conselheiro Prof. Rogério. A 188 

Conselheira Profª Solange fez a declaração do seu voto contrário, dizendo que o 189 

arcabouço legal, aqui mencionado, tem norteado a vida de todos os alunos que já 190 

passaram por esta Instituição e, exatamente tentando ser justa, considera que 191 

este arcabouço tem que valer e continuar valendo até que seja modificado. 3.5 192 

Regimento que Estabelece Critérios a Progressão Funcional para a Classe 193 

de Professor Associado da Carreira de Magistério Superior do CEFET-BA. 194 

Relator: Conselheiro Prof. Elias Ramos de Souza. O Relator procedeu à 195 

leitura do Parecer, no qual informa que o Regimento foi elaborado pela 196 

Comissão constituída pela Portaria 892 de 06/11/2006. Comunica também que o 197 

Parecer do Relator no Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – CONSEPE foi 198 

acatado, sugerindo a aprovação da proposta apresentada pela Comissão 199 

Permanente de Pessoal Docente – CPPD de que seja aplicado o Barema, 200 

aprovado pela Resolução 11/2006, do Conselho Diretor, que está atualmente 201 

sendo utilizado, para efeito de progressão funcional dos docentes desta 202 

Instituição, respeitando as especificidades da Lei nº 11.334, de 08/09/2006. 203 



 6 

Menciona que os critérios gerais, estabelecidos pelo MEC, constam da 204 

Portaria/MEC, nº 07, de 29 de junho/2006, que não foi citada no Parecer do 205 

Relator no CONSEPE, mas que a anexou ao Parecer, ora apreciado. Comunica  206 

que a proposta, aprovada pelo CONSEPE, apresenta convergências com a 207 

proposta apresentada pela Comissão Elaboradora, nos Artigos 1º ao 7º e tais 208 

Artigos estão em sintonia com os critérios gerais definidos na Portaria MEC, 209 

entretanto as duas propostas diferem em relação ao Barema. Segue transcrito o 210 

item final do Parecer Conclusões: “A viabilização da progressão de docentes do 211 

CEFET-BA para a classe de professor Associado é de fundamental importância 212 

para a Instituição e para os docentes do ensino superior. neste sentido, 213 

proponho: 1. a aprovação do Regimento que Estabelece Critérios a Progressão 214 

Funcional para a Classe de Professor Associado da Carreira de Magistério 215 

Superior do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia na redação 216 

aprovada pelo CONSEPE desde que sejam realizadas as modificações 217 

indicadas neste Parecer; 2. que a banca examinadora instituída pela Diretoria 218 

Geral, conforme estabelecido no Art. 4º apresente em prazo não superior a 60 219 

dias, contados a partir da sua nomeação, detalhamento do Barema, de acordo 220 

com as indicações da Portaria MEC 07/2006, bem como deste parecer, a ser 221 

homologado por este Conselho.” Após a apresentação do Parecer, o Relator 222 

disse que a banca examinadora será constituída por docentes ocupantes do cargo 223 

de Professor Titular da carreira do Magistério Superior, ou professores, ou 224 

pesquisadores de outras carreiras, desde que possuam o título de Doutor e 225 

estejam no final da carreira. Estão registradas as manifestações, a seguir: o 226 

Senhor Presidente falou que será difícil este CEFET constituir a banca desta 227 

forma, pela ausência de professor titular, entendendo que professor do 2º Grau 228 

pode fazer parte da banca, desde que tenha o título de doutor, pois nem todas as 229 

Instituições possuem docentes na classe especial, que é o último nível; o Relator 230 

explicou que a banca não precisa, necessariamente, ser formada por professores 231 

da Instituição, podendo ser da UNEB, UFBA, desde que tenham o título de 232 

doutor, mas que estejam no fim da carreira; o Senhor Presidente falou que é 233 

difícil constituir a banca com professores de fora da Instituição; o Prof. Elias 234 

disse que houve um engano no Parecer do Relator, aprovado pelo CONSEPE, 235 

quando sugeriu a rejeição da proposta da Comissão  e  a aprovação da proposta 236 

da CPPD, uma vez que grande parte da proposta da comissão foi aproveitada 237 

pelo referido Conselho e a divergência foi especificamente com o Barema. 238 

Considerou uma inconsistência no Barema atual, somente o professor, que já 239 

tem título de doutor ou livre docente, poder pleitear a progressão para a classe 240 

do professor associado, bem como um equívoco do ponto de vista institucional, 241 

estimular que o professor associado faça cursos de pós-graduação, inclusive 242 

atribuindo a estes maior pontuação do que à produção intelectual, além de achar 243 

muito alta a pontuação, na área de ensino, para a orientação de doutorando; o 244 

Senhor Presidente informou que acompanhou o trabalho da comissão e as 245 

atividades, relacionadas no Art. 4º da Portaria/MEC, estão contempladas no 246 
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Barema atual, embora não estejam na mesma ordem da Portaria, o que não é 247 

obrigatório. Reconheceu o excelente trabalho apresentado pelo Relator, porém 248 

disse que a elaboração de uma nova proposição de Barema irá atrasar ainda mais 249 

o processo de progressão dos docentes, citando o caso de uma professora que já 250 

tem direito a este benefício e está sendo prejudicada pela falta desta 251 

regulamentação. Acha que uma nova comissão pode até ser criada para fazer 252 

adaptações, no Barema atual, da pontuação sugerida no Parecer; o Relator 253 

informou que recebeu o processo, na semana passada, mas a Medida Provisória, 254 

que trata da questão, é de 2006, assim não pode ser responsabilizado pela 255 

demora do trabalho; o Prof. Rogério concordou em relação à elaboração de 256 

Baremas distintos, por serem efetivamente carreiras diferentes, sugerindo que 257 

este Conselho analise o novo Barema; o Prof. Albertino propôs que sejam 258 

inseridos itens no Barema atual, que contemplem a classe do professor 259 

associado, para que não existam vários instrumentos legais; o Dr. Tarciso foi 260 

favorável à proposta apresentada pelo Relator; a Senhora Urânia  concordou que 261 

seja elaborado um novo Barema e se estabeleça um prazo para a comissão 262 

concluir o trabalho; a Profª Solange concordou que se constitua uma comissão e 263 

que a mesma tome como referência a Portaria /MEC e o conteúdo do Parecer; o 264 

Relator falou que, no seu Parecer, propôs que a banca examinadora apresentasse 265 

um detalhamento do Barema, de acordo com a Portaria/MEC e com o seu 266 

Parecer, mas agora concorda que este trabalho seja realizado por uma comissão. 267 

Ao final, este Conselho decidiu que seja constituída comissão, com o objetivo de 268 

elaborar nova proposta de Barema, fazendo as adequações no Regimento, se 269 

julgar pertinentes, tomando como referência a Portaria nº 07, de 270 

29/06/2006/MEC e o Parecer do Relator no Conselho Diretor, dando um prazo 271 

de sessenta dias para a conclusão dos trabalhos. 3.6 Projeto de Revisão 272 

Curricular do Curso Superior em Administração,  da Unidade de Salvador. 273 

Relator: Conselheiro Prof. Albertino Ferreira Nascimento Júnior. O Relator 274 

procedeu à leitura do Parecer, no qual comunica que o Projeto trata da proposta 275 

de reforma curricular do Curso de Administração com Habilitação em Hotelaria, 276 

elaborado pela Comissão constituída pela Portaria nº 866, de 31 de outubro de 277 

2006, do CEFET-BA, atendendo ao que determinam as Novas Diretrizes 278 

Curriculares dos Cursos de Graduação em Administração e demais disposições, 279 

instituídas pelas Resoluções CNE/CES nº 04 (13.07.2005) e nº 02 (18.06.2007). 280 

Comunica também que, em contato com a Comissão Elaboradora, sugeriu 281 

alguns ajustes e correções, que foram acatados e incorporados ao Projeto 282 

original. Ao final, sugere que o Projeto seja aprovado, com carga horária de 283 

3060 horas e 191 créditos, a ser ofertado na Unidade do CEFET-BA em 284 

Salvador, a partir de 2008. Após a apresentação do Parecer, o Relator falou da 285 

sua preocupação em relação à contratação de professores para este curso e que 286 

existem duas possibilidades reais disto acontecer no meio ou no final do curso, 287 

através da Ifetização e do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 288 

Expansão das Universidades Federais - REUNI. Informou que, conforme 289 
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exigência legal, no início do próximo ano, este Projeto precisa estar aprovado. 290 

Comunicou também que este Curso obteve nota máxima em todos os processos 291 

de avaliação externa. Com a palavra, o Conselheiro Prof. Rogério falou que, 292 

desde o ano de 2006, foi constituída comissão para realizar o trabalho de revisão 293 

curricular do Curso Superior em Administração, do Departamento de 294 

Administração e Tecnologia de Processos Industriais e Químicos, do qual ele faz 295 

parte, e estranhou que, há pouco tempo, o mesmo fosse enviado para apreciação 296 

deste Conselho, quando a matrícula acontecerá em fevereiro próximo. 297 

Parabenizou o Relator pelo Parecer apresentado. Considerando que o 298 

Conselheiro verificou a necessidade de ajustes no Projeto, pediu vistas do 299 

mesmo, dizendo que irá analisá-lo com muita atenção e carinho, o que foi 300 

acatado. Dentre as alterações que julga necessárias, citou a mudança da 301 

disciplina Metodologia da Pesquisa para Metodologia Científica da Pesquisa, 302 

bem como a supressão de conceitos já ultrapassados, tipo Planejamento 303 

Estratégico. Falou também que sentiu falta das ementas no Projeto. A Secretária 304 

explicou que o Projeto completo foi somente enviado ao Relator, por ser 305 

volumoso. 3.7 Projeto do Curso de Engenharia Química, da Unidade de 306 

Salvador. Relator: Conselheiro Prof. Rogério Nadier Rodrigues. O Relator 307 

procedeu à leitura do seu Parecer, no qual informa que o Projeto está 308 

apresentado dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação em vigor e a 309 

estrutura e a paginação do documento obedecem a uma seqüência lógica concisa 310 

e de fácil entendimento. Na parte da Análise, ressalta que o Projeto está muito 311 

bem elaborado, principalmente o item, que trata das Justificativas e Objetivos, 312 

que contém uma análise criteriosa, baseada em fatos e dados, da situação de 313 

transformação que o estado está experimentando, cuja projeção para os 314 

próximos anos é de duplicação do mercado de trabalho para os engenheiros 315 

químicos. Segue transcrita a conclusão do Parecer “Este Relator sugere que o 316 

documento, contendo o projeto para a implantação do Curso de Engenharia 317 

Química, na Unidade Sede deste CEFET, seja aprovado, pois trata-se de uma 318 

oportunidade excelente para a nossa comunidade, principalmente os de baixa 319 

renda, de dispor do oferecimento de um curso com qualidade e com mercado de 320 

trabalho em franco crescimento.”  Após a explanação do Relator, o Parecer foi 321 

colocado em discussão, sendo aprovado por unanimidade. 3.8 Projeto do Curso 322 

de Engenharia de Alimentos, da Unidade de Salvador. Relator: Conselheiro 323 

Prof. Albertino Ferreira Nascimento Júnior. O Relator procedeu à leitura do 324 

seu Parecer, no qual informa que o Projeto é apresentado dentro dos parâmetros 325 

estabelecidos pela legislação em vigor. Comunica também que, por sugestão 326 

dele, as disciplinas optativas da Área de Humanas foram padronizadas com os 327 

cursos de engenharia existentes no CEFET-BA, assim como o turno de oferta do 328 

curso foi alterado para o noturno, como todos os cursos superiores da sede. 329 

Segue transcrita a Conclusão e Voto: “Da análise do processo, verifica-se que o 330 

Projeto do Plano de Curso de Engenharia de Alimentos atinge os objetivos de 331 

elevação da oferta de vagas no ensino do CEFET-BA, sem contudo perder o 332 
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foco de promover cursos que possuam perspectivas de alta demanda, como este, 333 

que é pioneiro na região Metropolitana de Salvador. Somos, portanto, de 334 

parecer favorável que este Conselho aprove o Plano de Curso de Engenharia de 335 

Alimentos, com 3.725 h, 58 disciplinas, 190 créditos e estágio supervisionado 336 

com 320 horas, a ser ofertado no CEFET-BA, em Salvador.” O Relator propôs a 337 

correção, ao final do terceiro parágrafo do seu Parecer, onde está escrito: ...90 338 

dias de aulas por cada semestre letivo para ...100 dias de aulas por cada semestre 339 

letivo. O Conselheiro Prof. Elias procurou saber se haverá concurso para os 340 

docentes deste curso. Explicou o Conselheiro Prof. Albertino que o Projeto será 341 

apresentado ao MEC, para aprovação, mesmo sem o quadro docente e, 342 

posteriormente, se solicitará autorização para as vagas pleiteadas, com vistas à 343 

realização de concurso. Na oportunidade, informou que os cursos superiores 344 

estão sendo otimizados, a fim de que passem a ter 18 estudantes para cada 345 

professor, conforme propõe o MEC. O Parecer foi aprovado por unanimidade. 346 

3.9 Critérios de Carga Horária dos Docentes do CEFET-BA. Relator: 347 

Conselheiro Prof. Elias Ramos de Souza. O Relator informou que participou 348 

da primeira comissão que elaborou a proposta inicial. Em seguida, disse que não 349 

irá relatar os referidos critérios, nesta reunião, por ser uma questão delicada, que 350 

necessita de discussão abrangente com os docentes, embora reconheça que isto 351 

já vem ocorrendo. Falou que recebeu o processo, na semana passada e, ao 352 

conversar com a Relatora no CONSEPE, tomou conhecimento que alguns 353 

pontos, pertinentes aos professores do 3º grau, precisam ser mais esclarecidos. 354 

Solicitou ao Conselho que esta matéria conste da Pauta da próxima reunião, o 355 

que foi acatado. O Conselheiro Prof. Rogério falou que este CEFET tem 356 

professores dos 1º e 2º graus e do 3º Grau, regidos por legislações distintas, 357 

sugerindo uma consulta à Procuradoria Jurídica no sentido de verificar como 358 

devem ser analisadas carreiras diferentes. Após a apreciação dos assuntos da 359 

Pauta, o Conselheiro Prof. Albertino submeteu à apreciação o Ofício nº 18, de 360 

13 de dezembro/2007, do Diretor da Unidade do CEFET-BA em Camaçari, 361 

solicitando autorização deste Conselho para que os Cursos Técnicos de Nível 362 

Médio em Tecnologia da Informação e em Eletrotécnica, na Modalidade 363 

Integrada, da referida Unidade, funcionem como projetos pilotos, com a carga 364 

horária total a ser cumprida em 03 (três) anos. A Conselheira Profª Solange 365 

falou que, normalmente, o aluno faz o curso articulado em quatro anos e, 366 

provavelmente, em três anos, será realizado nos turnos matutino e vespertino. 367 

Procurou saber se esta proposta foi fruto de pesquisa, bem como se foi 368 

identificada esta demanda e de onde veio esta necessidade de concentrar Cursos 369 

de forma tão intensa. Considerou importante que este Conselho acompanhe os 370 

indicadores, de preferência o de evasão. O Conselheiro Prof. Albertino informou 371 

que o pedido foi formulado, com base nos relatos de professores de alguns 372 

CEFET do Brasil, que oferecem cursos desta natureza.  Propôs que, ao final de 373 

cada semestre, a Unidade apresente a este Conselho os indicadores de avaliação 374 

referentes à aprovação, freqüência e evasão, o que foi acatado. O Conselheiro 375 
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Prof. Rogério procurou obter informações sobre a alimentação para estes alunos. 376 

O Conselheiro Prof. Albertino explicou que a Prefeitura de Camaçari tem sido 377 

muito receptiva e solidária com a Unidade, assim contatos serão mantidos junto 378 

à mesma para verificar sobre a possibilidade do fornecimento da alimentação, 379 

enquanto o refeitório não ficar pronto. A Pedagoga Celiana sugeriu que este 380 

CEFET promova parcerias em relação ao transporte escolar, uma vez que 381 

estudantes de Salvador irão estudar em Camaçari. Solicitou que seja incluída 382 

alguma política de lazer, no documento, não só para a Unidade mas para a 383 

Instituição em geral. Este Conselho aprovou a solicitação da Unidade de 384 

Camaçari, com as observações aqui registradas. 04. Comunicações dos 385 

Conselheiros. Neste item, houve manifestações dos Conselheiros a seguir: a 386 

Profª Solange desejou um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo para todos e que 387 

voltem descansados em 2008, com esperanças e energias renovadas; a Pedagoga 388 

Celiana falou da sua satisfação por ter este Conselho Diretor conseguido levar a 389 

termo a maioria absoluta das suas demandas, dentro de um clima de fraternidade 390 

e responsabilidade, bem como da sua alegria em poder compartilhar de tão boa 391 

convivência; a Senhora Urânia falou, em nome da Sra. Angélica, para dizer da 392 

satisfação que esta participa deste Conselho, como titular, mas dizer também do 393 

seu prazer em lhe substituir nesta reunião, na qualidade de suplente. Desejou um 394 

Feliz Natal e que o Ano Novo seja de renovação; Prof. Elias disse que deseja 395 

reforçar o desejo de um Feliz Natal. Para ele, o Ano Novo será promissor para 396 

este CEFET, principalmente pela  transformação em IFET e pelo apoio que a 397 

Instituição tem do Governo Federal. Falou que a oportunidade deve ser 398 

valorizada e aproveitada, pois irá consolidar ainda mais esta Instituição; o 399 

Senhor Presidente agradeceu aos Conselheiros, em nome da Profª Aurina, 400 

Diretora Geral e Presidente deste Conselho, pelo empenho com que participam 401 

da vida desta Instituição, o que requer a doação individual de cada um. Não 402 

havendo mais nada a ser registrado, eu, Maria do Carmo Souza Farias, 403 

Secretária dos Conselhos, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada 404 

conforme, será aprovada e por todos assinada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               405 


