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Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e seis, às oito horas, reuniu-se o 1 

Conselho Diretor do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia – Cefet-2 

BA, situado à rua Emídio dos Santos, s/n, Barbalho, na sala de reunião, sob a 3 

presidência da Diretora Geral, Profª Aurina Oliveira Santana. Estiveram 4 

presentes os seguintes Conselheiros: representantes da Secretaria de Educação 5 

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

Sebastião Edson Moura e Alex Batista Dias, titular e suplente, respectivamente, 7 

que serão empossados; representante titular da Federação do Comércio, Sra. 8 

Angélica Cruz Leahy; representante suplente da Federação das Indústrias, Profª 9 

Solange Maria Novis Ribeiro; representante titular do corpo docente, Prof. 10 

Albertino Ferreira Nascimento Júnior; representante suplente do corpo docente, 11 

Prof. Elias Ramos de Souza ; representante titular dos servidores técnico-12 

administrativos, Pedagoga Celiana Maria dos Santos. A Senhora Presidente 13 

justificou as ausências do Conselheiro Dr. Gustavo Leal Sales Filho, 14 

representante titular da Federação das Indústrias, e do Conselheiro Prof. Nilton 15 

Vasconcelos Júnior, representante titular docente. Justificou também a ausência 16 

do Conselheiro Prof. Rogério Nadier Rodrigues, dizendo que o mesmo se 17 

encontra hospitalizado. Na oportunidade, informou que recebeu Ofício do 18 

Presidente da Federação da Agricultura indicando os nomes dos novos 19 

representantes neste Conselho, Drs. Luis Tarciso Cordeiro Pamponet e Juracy 20 

Batista de Oliveira, titular e suplente, respectivamente, em substituição ao Dr. 21 

Hadson Andrade de Pinheiro e ao Dr. Fernando Albiani Alves. Em seguida, 22 

comunicou que a direção e a comunidade do Cefet-Ba estão orgulhosas pela 23 

indicação do Prof. Nilton Vasconcelos Júnior, representante titular docente neste 24 

Conselho, para exercer o cargo de Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e 25 

Esportes – SETRE do Governo do Estado da Bahia, a partir de janeiro de 2007. 26 

Os trabalhos desta sessão foram iniciados pela Senhora Presidente com os 27 

assuntos constantes da Pauta: 01. Posse de Conselheiros. A Secretária fez a 28 

leitura do Termo de Posse dos Conselheiros Profs. Sebastião Edson Moura e 29 

Alex Batista Dias, representantes da SETEC-MEC neste Conselho. O Termo de 30 

Posse consta do verso da página 09 e da página 10 de livro próprio. 02. 31 
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Apreciação e aprovação da Ata da Reunião de 27.09.2006, que foi aprovada. 32 

03. Expediente. A Senhora Presidente prestou as seguintes informações: a) 33 

realização de concurso para as novas Unidades de Porto Seguro e Camaçari, no 34 

início do próximo ano, como parte do plano de expansão; b) complementação 35 

dos quadros de pessoal das Unidades de Simões Filho e Santo Amaro; c) 36 

construção da Unidade de Camaçari, em 2007; d) previsão de implantação de 37 

Cefets em todo o Brasil, para atender ao programa de expansão das Escolas 38 

Técnicas, Cefets e Universidades, conforme discussão em reunião realizada na 39 

SETEC. O Conselheiro Prof. Alex falou sobre o cuidado que se deve  ter em 40 

relação à locação dos novos Cefets, para evitar a evasão nas escolas do estado; 41 

e) necessidade de alguns trabalhos serem desenvolvidos através de parcerias; f) 42 

colaboração efetiva do Presidente da Federação das Indústrias no sentido do 43 

Cefet-BA instituir sua Fundação; g) Cefet-BA conseguiu, pela primeira vez, 44 

emenda de bancada, cujo valor dos recursos está em fase de discussão, tendo 45 

conseguido também, através de deputados federais, apresentar trinta e três 46 

emendas individuais, com algumas já liberadas; h) realização de reformas: 47 

pavilhão que se encontrava em situação caótica; prédio do anexo - no período de 48 

férias dos alunos;  prédio 01 - está tentando adquirir recursos para esse mesmo 49 

fim; biblioteca - interditada por aconselhamento de um doutor em estrutura, 50 

previsão de estar concluída no início do ano letivo. i) instalação de dois 51 

elevadores hidráulicos. A Senhora Presidente submeteu à apreciação deste 52 

Colegiado proposta de resolução, que foi acatada, determinando que, no ato de 53 

matrícula dos alunos, seja exigida a apresentação de comprovante de vacinação 54 

antitetânica, como medida preventiva, em atendimento aos requisitos para a 55 

Saúde Pública, conforme solicitação do Coordenador do Serviço Médico-56 

Odontológico. 04. Ordem do dia: 41. Plano do Curso Técniço de Nível 57 

Médio em Enfermagem, na Modalidade Subseqüente, da Unidade de 58 

Ensino de Barreiras. Relator: Conselheiro Prof. Albertino Ferreira 59 

Nascimento Júnior. O Relator procedeu à leitura do seu Parecer, onde 60 

menciona que o Plano foi aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 61 

Extensão – Consepe, na reunião realizada em 10 de novembro de 2005,               62 

ficando a Comissão Elaboradora de realizar as adequações solicitadas pelo 63 

Relator, à época, o que foi atendido em 16/11/2006. Em seguida, cita que o 64 

Plano está formatado de acordo com o disposto na legislação, apresentando 65 

todos os itens que atendem adequadamente a Resolução 04/99 do CNE/CEB. Na 66 

parte da Fundamentação cita que é necessária a continuidade da oferta desse 67 

curso, considerando a grande demanda existente e o nível de excelência que os 68 

egressos têm alcançado no mundo do trabalho. Segue transcrita a Conclusão e 69 

Voto: “Diante do exposto, somos de Parecer que este Conselho: a) Aprove, com 70 

os ajustes apontados neste Parecer, o Plano de Curso Técnico de Nível Médio 71 

em Enfermagem, área de Saúde, na modalidade subseqüente ao Ensino Médio, 72 

com carga horária teórico-prática de 1200 horas e 600 horas de estágio, 73 

oferecido no Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia na Unidade de 74 
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Ensino de Barreiras; b) Autorize o cadastramento do Plano de Curso no CNCT 75 

com validade a partir do primeiro semestre do ano de 2000.” Após a 76 

apresentação do Parecer, houve as seguintes manifestações: Conselheira Profª 77 

Solange falou que na justificativa para a inclusão das disciplinas SMS – 78 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde, ONQ – Organização, Normas e Qualidade 79 

e Sociologia do Trabalho não ficou claro se as mesmas foram realmente 80 

inseridas no Plano. Em relação aos trabalhos a serem realizados, através de 81 

seminários para alguns elementos dessas disciplinas, entende que não 82 

apresentam um nível de profundidade, mesmo considerando uma boa estratégia 83 

esse tipo de trabalho. Quanto à disciplina Sociologia do Trabalho, acha que foi 84 

tratada de forma superficial, salientando ser de fundamental importância que se 85 

trabalhe a questão do mundo do trabalho e da cidadania; Conselheira Pedagoga 86 

Celiana recomendou que seja revisada a carga horária, não compreendendo a 87 

diminuição da carga horária da disciplina Sociologia do Trabalho. Fez 88 

comentários sobre a importância da relação no ambiente de trabalho, bem como 89 

quanto à necessidade da categoria de enfermagem estar muito sedimentada na 90 

questão da cidadania, destacando que o novo profissional deve ser bem 91 

acolhido. Parabenizou a comissão pela elaboração da matriz curricular; 92 

Conselheiro Prof. Albertino explicou que a comissão coloca a disciplina 93 

Sociologia do Trabalho no grupo de competências, de forma global, mas não 94 

com grau de profundidade, concordando com as alterações sugeridas. 95 

Continuando, informou que no último Módulo constam os princípios da Bioética 96 

nas ações direcionadas à saúde e à segurança do trabalho; Conselheiro Prof. 97 

Elias disse que existe uma discussão sobre o nível do aluno que ingressa e a 98 

necessidade de correção na sua formação básica para ter uma boa formação 99 

técnica. Citou que existe nos cursos mais voltados para a área de indústria uma 100 

espécie de reforço em Matemática e Física, achando que o aluno já deveria 101 

chegar com uma formação adequada para o curso técnico, mas na realidade isso 102 

não acontece. Procurou saber se existe também essa preocupação com o técnico 103 

em enfermagem, pois tem carência de noções de biologia, conceitos de 104 

fisiologia humana, dentre outras; Conselheira Sra. Angélica disse que o pré-105 

requisito para o estudante iniciar o curso é ter o ensino médio completo, porém a 106 

lei permite que esteja cursando o ensino médio. Em seguida, procurou saber 107 

sobre a situação do acervo bibliográfico para o curso, por considerá-lo 108 

importante para os alunos. O Conselheiro Prof. Albertino informou que se 109 

conseguiu a mais R$360.000,00(trezentos e sessenta mil reais) para acervo e no 110 

pregão eletrônico foi revertido o valor de R$90.000,00(noventa mil reais) para 111 

que fossem adquiridos mais livros; Conselheiro Prof. Edson procurou saber 112 

sobre o quadro docente para o curso, ao que respondeu o Conselheiro Prof. 113 

Albertino que foi encaminhado ao MEC o pedido de autorização para a 114 

realização de concurso para professor substituto. Continuando, sugeriu que os 115 

ajustes, apresentados nesta reunião, vigorassem para as próximas turmas, uma 116 

vez que o curso iniciou desde o ano 2000, o que foi acatado; Senhora Presidente 117 
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manifestou-se favorável que a comissão faça a inclusão das três disciplinas no 118 

Plano, para facilitar o entendimento, bem como a revisão da carga horária. O 119 

Parecer foi aprovado, constando de duas páginas, estando arquivado na 120 

Secretaria dos Conselhos, ficando o Relator de providenciar junto à comissão, 121 

os ajustes registrados neste item. 4.2 Normas Complementares para Cursos 122 

de Pós-Graduação Lato Sensu do Cefet-BA. Relator: Conselheiro Prof. 123 

Elias Ramos de Souza. O Conselheiro Relator procedeu à leitura do Parecer, 124 

onde menciona que as referidas Normas se originaram de uma proposta 125 

denominada Regulamentação da Gestão Financeira e Administrativa dos Cursos 126 

de Pós-Graduação do Cefet-BA, acatada pelo Consepe, porém não foi aprovada 127 

pelo Conselho Diretor, cujo Relator solicitou reexame por comissão designada 128 

para esta finalidade específica, sendo elaborada nova proposta com o título  129 

Normas Complementares para Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu do Cefet-130 

BA, a qual foi acatada pelo Consepe, com ajustes. Sugeriu que o Regulamento 131 

Geral para os Cursos de Pós-graduação do Cefet-BA seja revisto, por estar 132 

desatualizado, para apreciação deste Colegiado, uma vez que foi aprovado ‘ad-133 

referendum” deste Conselho. Faz comentários detalhados, no Parecer, sobre 134 

diversos itens da proposta, sugerindo ajustes em alguns deles, bem como aponta 135 

alguns conflitos entre o Regulamento Geral e as Normas Complementares. 136 

Ressaltou que as referidas Normas constituem um grande avanço em relação à 137 

proposta anterior pela superação das ambigüidades ali contidas e pela precisão 138 

no sentido de propor normas especificamente para os cursos de Pós-Graduação 139 

lato sensu. Solicitou que se faça uma reflexão sobre os objetivos desta 140 

Instituição, que tem a missão de oferecer ensino público e gratuito, para que a 141 

aprovação destas normas não se traduza na oferta indiscriminada desta 142 

modalidade de ensino na forma de cursos pagos, ainda que considere admissível 143 

que, em certos casos, a cobrança de mensalidades seja admissível, esta não deve 144 

ser a regra geral, cabendo à administração, bem como aos conselhos superiores 145 

do Cefet-BA o estabelecimento de critérios, dependentes dos objetivos do curso 146 

e do seu público alvo, para o funcionamento de cursos segundo cada uma das 147 

modalidades de financiamento. Ao final, manifestou-se favorável à aprovação 148 

das Normas Complementares propostas, mediante a realização das modificações 149 

e dos ajustes sugeridos no Parecer. Após a explanação do Parecer, houve 150 

manifestações de Conselheiros sobre providências a serem adotadas para a 151 

reformulação do Regulamento Geral, bem como que as Normas retornassem à 152 

Comissão para dirimir os conflitos prementes em relação ao Regulamento. 153 

Houve recomendações quanto aos critérios sugeridos serem elaborados de forma 154 

clara e que se tivesse cuidado ao estabelecer a cobrança para os cursos de pós-155 

graduação. Com a palavra, a Senhora Presidente disse ser defensora da 156 

educação pública e gratuita, embora concorde que alguns cursos sejam pagos. 157 

Entende que as Normas são necessárias para a capacitação dos professores e 158 

para a consolidação das funções da Instituição. O Conselheiro Prof. Albertino 159 

reafirmou seu voto contrário às Normas, como já fez no Consepe, por não 160 
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concordar que, numa instituição pública, cursos possam ser pagos, ressaltando o 161 

Curso de Especialização em Preparação de Professores para Educação 162 

Profissional de Jovens e Adultos que é oferecido ao público gratuitamente. Os 163 

demais Conselheiros manifestaram-se favoráveis ao Parecer,  contendo 03 (três) 164 

páginas estando arquivado na Secretaria dos Conselhos, ficando o Relator de 165 

manter contato com a Comissão Elaboradora para serem efetuados os devidos 166 

ajustes, bem como deverá ser providenciada a revisão do Regulamento Geral, 167 

para apreciação pelo Consepe e pelo Conselho Diretor. 4.3 Plano do Curso 168 

Técnico de Nível Médio em Turismo, na Área de Turismo e Hospitalidade, 169 

na Modalidade Integrada, da Unidade de Salvador. Relator: Conselheiro 170 

Prof. Albertino Ferreira Nascimento Júnior. O Relator informou sobre a 171 

impossibilidade de apresentar seu Parecer nesta reunião, tendo em vista que a 172 

Comissão Elaboradora não inseriu as disciplinas do núcleo comum no Plano, 173 

continuando o mesmo Relator. 4.4 Proposta de reformulação do Curso de 174 

Engenharia Industrial Mecânica. Relator: Conselheiro Prof. Albertino 175 

Ferreira Nascimento Júnior, ao invés do Conselheiro Prof. Rogério Nadier 176 

Rodrigues, conforme consta na Pauta, pela impossibilidade do seu 177 

comparecimento à reunião. O Relator comunicou que o trabalho de relatoria foi 178 

elaborado pelos Profs. Rogério e João Alfredo de Almeida Barros, com a 179 

colaboração da Coordenação do Curso de Mecânica, de professores de física e 180 

da administração. Informou também que esse curso foi avaliado pelo Exame 181 

Nacional de Avaliação de Desempenho dos Estudantes - Enade e recebeu nota 182 

04, sendo o melhor Curso de Engenharia Mecânica das regiões Norte e 183 

Nordeste, tendo somente o Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA obtido 184 

nota superior ao mesmo. Em seguida, procedeu à leitura do Parecer, onde 185 

informa, em seis itens, os objetivos da proposta da reforma Curricular do Curso, 186 

elaborada pelo Colegiado do Curso e apreciada pelo Consepe. Constam 21 187 

(vinte e um) itens especificando, detalhadamente, a Reformulação Curricular e 188 

as decisões do Consepe em relação à proposta. Segue transcrita a Conclusão e 189 

Voto do Parecer: “ Diante do exposto verifica-se que essa proposta atinge os 190 

objetivos de atualizar, otimizar e tornar mais flexível o curso, em busca da 191 

eficácia, garantindo a qualidade da formação do profissional de Engenharia 192 

Mecânica egresso do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia. 193 

Somos, portanto, de Parecer favorável à aprovação por este Conselho da 194 

proposta em análise.” Após a explanação do Parecer, houve as seguintes 195 

manifestações: Conselheiro Prof. Elias comunicou que a Coordenação de Física 196 

discutiu sobre a retirada da disciplina Física IV do Curso de Engenharia 197 

Mecânica, manifestando preocupações e críticas em relação a esta posição 198 

aprovada no Consepe e que ele, ao pesquisar na Internet sobre essa questão, 199 

observou currículos de Universidades e verificou que nem todos os cursos de 200 

Engenharia Mecânica possuem as quatro Físicas básicas como disciplinas 201 

obrigatórias, porém nos cursos que têm ênfase na área de materiais estas quatro 202 

disciplinas estão presentes no currículo obrigatório. Ressaltou o empenho do 203 
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Colegiado do Curso de Engenharia Mecânica, durante um longo tempo, nas 204 

discussões para essa reforma. Continuando, disse que, com a discussão da 205 

reforma universitária, existe a tendência de um ciclo básico de dois anos para 206 

cada área de conhecimento e, desta forma, os cursos de engenharia deveriam ter 207 

um ciclo básico comum. Considera, ainda, que, através de discussões ocorridas 208 

anteriormente no Consepe, aprovou-se a criação de um Núcleo Comum para as 209 

Engenharias e essa idéia está sendo descartada, indicando a possibilidade de que 210 

o núcleo básico de Engenharia Mecânica não seja necessariamente o mesmo de 211 

Engenharia Elétrica. Falou ainda que, atualmente, existe pressão para que a 212 

formação de pessoas enfatize a formação na área das humanidades, mas acha 213 

importante também que se tenha uma boa base na área de ciências, para que não 214 

sejam formados simples aplicadores de tecnologias existentes, mas que, com 215 

uma formação mais ampla, os profissionais possam atuar na área de 216 

desenvolvimento tecnológico ou, pelo menos, possam fazer escolhas entre 217 

possibilidades tecnológicas distintas; Conselheira Profª Solange considerou 218 

fundamental a humanidade no processo de escolha de tecnologia; Conselheira 219 

Pedagoga Celiana solicitou esclarecimentos sobre o item 10 do Parecer que 220 

trata da criação de uma disciplina optativa na Área de Humanas e o aluno poderá 221 

escolher uma das opções disponibilizadas, Filosofia, Sociologia ou Psicologia 222 

Aplicada ao Trabalho. Em seguida, disse que observa no meio acadêmico que a 223 

formação do engenheiro o estigmatiza como se fosse destituído de sensibilidade, 224 

de introspecção, de desejo, como se fosse o próprio homem máquina não ser 225 

pensante; Conselheira Sra. Angélica explicou que uma das disciplinas da Área 226 

de Humanas é obrigatória, mas é optativa por possibilitar ao aluno escolher uma 227 

delas. Disse que seria interessante se o engenheiro pudesse aprofundar seu 228 

conhecimento em filosofia. Após ampla discussão, o Parecer foi aprovado, 229 

contendo quatro páginas estando arquivado na Secretaria dos Conselhos. 4.5 230 

Processo nº 23142008485/2006 – Márcia Santana Brito. Recurso ao 231 

Conselho Diretor sobre Enquadramento do Plano de Carreira – Lei nº 232 

11.091/2005 - validação de certificação de capacitação. Relatora: 233 

Conselheira Pedagoga Celiana Maria dos Santos. A Relatora procedeu à 234 

leitura do Parecer, onde informa que a Comissão de Enquadramento do Cefet-235 

BA não considerou relevante o certificado de Técnico em Administração de 236 

Pessoal, apresentado pela servidora, tendo a Procuradoria Jurídica da Instituição 237 

exarado Parecer favorável à solicitação da requerente. A Relatora considerou a 238 

iniciativa da servidora amplamente positiva, pela validação do deu direito à 239 

qualificação no Plano de Carreira, mediante apresentação de títulos e 240 

certificados, manifestando-se favorável à imediata aprovação do pleito. Após 241 

discussão, o Parecer foi aprovado, constando de duas páginas, estando arquivado 242 

na Secretaria dos Conselhos. 4.6 Processo nº 23142009948/2006 – Wallace 243 

Neves de Miranda. Recurso ao Conselho Diretor sobre enquadramento no 244 

Plano de Carreira – Capacitação. Relatora: Conselheira Pedagoga Celiana 245 

Maria dos Santos. A Relatora procedeu à leitura do Parecer, onde comunica 246 
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que o servidor, no presente processo, se ampara em seu direito à contestação do 247 

Parecer da Comissão de Enquadramento em relação ao percentual de 5%, 248 

atribuído aos seus títulos de incentivo à qualificação profissional, quando o seu 249 

pleito é de 10%. Em seguida, cita que a Diretora Geral do Cefet-BA encaminhou 250 

a solicitação do servidor à Procuradoria Jurídica, que exarou Parecer 251 

recomendando que o percentual concedido pela Comissão de Enquadramento 252 

seja mantido. Em seguida, A Relatora menciona que, após apreciar os 253 

documentos do servidor, da Comissão de Enquadramento do Cefet-BA e da 254 

Procuradoria Jurídica, além de reler a Lei 11.091/2005, compreende o pleito do 255 

servidor, porém gostaria de solicitar ao Conselho que o processo continue sob a 256 

sua responsabilidade, para uma nova análise, retornando a este Colegiado para 257 

novamente ser apreciado, o que foi acatado. O Parecer foi aprovado, constando 258 

de duas páginas, estando arquivado na Secretaria dos Conselhos. 05. 259 

Comunicações dos Conselheiros. O Conselheiro Prof. Albertino informou que 260 

existe uma resolução deste Conselho concedendo isenção de pagamento da taxa 261 

de inscrição do Exame de Seleção /Vestibular para os candidatos aos Cursos do 262 

Ensino Médio, da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e do Ensino 263 

Superior do Cefet-BA, desde que atendam os requisitos ali exigidos, solicitando 264 

autorização deste Conselho para que os alunos, comprovadamente carentes, 265 

aprovados nos processos seletivos, passem a ter direito também a esse benefício, 266 

o que foi acatado. Em seguida, comunicou que o Calendário Acadêmico de 2007 267 

já foi apreciado pelos Departamentos e Coordenações, com o início do ano 268 

letivo do Ensino Superior em 12 de março e dos Cursos Técnicos Integrados e 269 

Subseqüentes em 15 de março. Também nesse item, o Conselheiro Prof. Edson 270 

disse da sua satisfação em participar deste Conselho, colocando-se à disposição 271 

para colaborar no que for possível. A Conselheira Pedagoga Celiana  informou 272 

sobre a participação do Cefet-BA no Fórum Permanente de Educação 273 

Tecnológica do Estado, promovido pela Secretaria do Estado. A Senhora 274 

Presidente agradeceu a presença de todos à reunião e as valiosas contribuições 275 

recebidas para que os trabalhos fossem desenvolvidos com êxito. Desejou aos 276 

Conselheiros um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de realizações. Não 277 

havendo mais nada a ser registrado, eu, Maria do Carmo Souza Farias, 278 

Secretária dos Conselhos, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada 279 

conforme, será aprovada e por todos assinada. Salvador, 20 de dezembro de 280 

2006.                                                                                                                                                                                                                                                                   281 


