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Aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e oito, 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 da Diretora Geral, Profª Aurina Oliveira Santana. Estiveram 4 
presentes os seguintes Conselheiros: representante titular da Secretaria de 5 
Educação Profissional e Tecnológica – SETEC/MEC, Prof. Sebastião Edson 6 
Moura; representante titular da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, 7 
Dr. Gustavo Leal Sales Filho; representante suplente da Federação do 8 
Comércio, Sra. Urânia Maria da Silva Martins; representantes titulares do corpo 9 
docente, Prof. Albertino Ferreira Nascimento Júnior e Prof. Rogério Nadier 10 
Rodrigues; representante suplente do corpo docente, Prof. Elias Ramos de 11 
Souza.. A Senhora Presidente justificou as ausências da representante titular da 12 
Federação do Comércio, Sra. Angélica Cruz Leahy, do representante titular da 13 
Federação da Agricultura, Dr. Luis Tarciso Cordeiro Pamponet, do representante 14 
titular docente, Prof. Nilton Vasconcelos Júnior e da representante titular dos 15 
servidores técnico-administrativos, Pedagoga Celiana Maria dos Santos. Em 16 
seguida, informou que, por solicitação da Controladoria Geral da União – CGU, 17 
o Prof. Juliano Marques de Aguilar, Coordenador da Unidade de Auditoria 18 
Interna desta Instituição, aqui presente, participará das reuniões deste Conselho, 19 
com direito a voz e não a voto. O referido pedido foi aceito por todos. A 20 
Senhora Presidente falou da sua satisfação em poder contar com a colaboração 21 
do Prof. Juliano neste Colegiado. Os trabalhos desta sessão foram iniciados pela 22 
Senhora Presidente com os assuntos constantes da Pauta: 01. Apreciação e 23 
aprovação da Ata da Reunião de 26/03/2008, que foi aprovada.  02. Ordem 24 
do Dia: 2.1. Plano do Curso Técnico em Operação de Processos Industriais 25 
Químicos, na Modalidade Integrada, da Unidade de Salvador. Relator: 26 
Conselheiro Prof. Albertino Ferreira Nascimento Júnior. O Relator 27 
comunicou que fez os ajustes no Plano junto com a Profª Paula Mara, Assistente 28 
do Departamento de Administração e Tecnologia de Processos Industriais e 29 
Químicos. Em seguida, procedeu à leitura do Parecer, no qual informa que o 30 
Plano está formatado devidamente e apresenta todos os itens que atendem ao 31 
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Decreto 5.154/2004 e à Resolução 04/99 do CNE/CEB. Estão relacionadas 32 
algumas inconformidades, já ajustadas no Plano, com a anuência do Presidente 33 
da Comissão Elaboradora, inclusive, a que se refere à denominação do Curso 34 
que passa a ser Curso Técnico de Nível Médio em Operação de Processos 35 
Industriais Químicos. Segue transcrita a Conclusão e Voto: “Diante do exposto 36 
somos de Parecer que este Conselho: a) aprove o Plano de Curso Técnico de 37 
Nível Médio em Operação de Processos Industriais Químicos, área de Química, 38 
na Modalidade Integrada ao Ensino Médio,com carga horária teórico-prática 39 
de 3360 horas e 600 horas de estágio, na Unidade do CEFET-BA em Salvador; 40 
b) Determine o cadastramento do Plano de Curso Técnico de Nível Médio em 41 
Operação de Processos Industriais Químicos no Cadastro Nacional de Cursos 42 
de Educação Profissional de Nível Técnico (CNCT), com validade a partir do 43 
ano letivo de 2006.” Após a apresentação do Parecer, o Conselheiro Dr. 44 
Gustavo falou que, após 30 (trinta) anos do Pólo Petroquímico, existe muita 45 
carência de profissionais qualificados nessa área, uma vez que muitos deles 46 
estão se aposentando. O Parecer foi aprovado. Na oportunidade, o Conselheiro 47 
Prof. Albertino disse que os Planos dos Cursos Técnicos Integrados foram 48 
construídos a partir de um Núcleo Básico Comum, elaborado por comissão e 49 
aprovado por este Conselho, bem como a carga horária, das disciplinas desse 50 
Núcleo, está definida para toda a Instituição. Assim, sugeriu que, outros Planos 51 
Integrados, ao serem apreciados por este Colegiado, somente, seja enviada aos 52 
Conselheiros a parte específica, pois a base comum é a mesma para todos os 53 
Cursos; o Prof. Rogério concordou com a proposta, desde que conste no 54 
processo que o Curso está de acordo com os demais ofertados pelo CEFET, 55 
além de ter a mesma carga horária das disciplinas básicas; o Prof. Elias 56 
procurou saber se já tem a Resolução de aprovação da matriz curricular básica 57 
dos Cursos Técnicos Integrados. O Prof. Albertino respondeu afirmativamente; 58 
o Prof. Rogério propôs que seja colocado no Parecer se o Plano de Curso está ou 59 
não de acordo com essa Resolução. 2.2 Plano do Curso Técnico em 60 
Informática da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na 61 
Modalidade Integrada, da Unidade de Valença. Relator: Conselheiro Prof. 62 
Albertino Ferreira Nascimento Júnior. O Relator informou que fará as 63 
correções nesse Plano, da mesma forma como fez no que foi aprovado, 64 
anteriormente. Prosseguindo, falou que esse Plano está muito menor em relação 65 
ao de Operação, porque a Comissão fez a síntese das disciplinas. Considerou o 66 
formato interessante, ao tempo em que solicitou a aprovação do Plano, na 67 
condição de fazer os ajustes, posteriormente, inclusive, inserir as Normas do 68 
Conselho Nacional da Educação e as Normas Institucionais. Com a palavra, o 69 
Conselheiro Prof. Rogério disse que a Instituição tem tido ao longo do tempo 70 
alguns problemas com a implantação de Cursos e, no caso desse, apesar do 71 
escopo básico ser o mesmo, acha que os Cursos se diferenciam entre as 72 
Unidades, pelas peculiaridades de cada região. Recomendou que a implantação 73 
desse Curso seja analisada um pouco mais, pois poderá ser oferecido e não ser a 74 
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maior necessidade da coletividade. Assim, considerou arriscado aprová-lo, sem 75 
ter esses elementos. O Conselheiro Prof. Elias mencionou que a carga horária, 76 
das disciplinas Português, Matemática e Química, está diferente da apresentada 77 
no Plano do Curso em Operação. O Conselheiro Prof. Albertino explicou que a 78 
carga horária desse Curso não pode ser menor que a do Curso em Operação. Na 79 
oportunidade, houve outras manifestações dos Conselheiros, a seguir: o Dr. 80 
Gustavo disse que, como pessoa de fora da Instituição, pode contribuir trazendo 81 
a visão do mundo do trabalho e, enquanto representante de um setor econômico, 82 
gostaria de ver um portfólio da oferta dos Cursos do CEFET em Salvador e nas 83 
demais Unidades. Falou também que percebe ser este Conselho um fórum mais 84 
homologatório, porém gostaria que nele fosse discutida a pertinência da oferta 85 
de Cursos, colocando-se à disposição para consultar os representantes da 86 
indústria da região, sempre que preciso, para verificar se existe realmente a 87 
demanda, trazendo assim uma visão mais representativa do mundo do trabalho. 88 
Entende que a discussão técnica sobre os Cursos deve ser realizada no 89 
CONSEPE; a Senhora Presidente achou a idéia excelente. Falou que Cursos 90 
estão sendo aprovados, já em funcionamento, mas não inviabiliza essa 91 
contribuição, uma vez que podem ser perfeitamente ajustados; o Prof. Elias 92 
concordou com o pronunciamento do Conselheiro Dr. Gustavo, dizendo que este 93 
Conselho deve atuar num nível mais estratégico, fazendo a análise da oferta de 94 
Cursos pelo CEFET; a Profª Urânia considerou importante a realização da 95 
pesquisa de mercado, para avaliar se é viável ou não a implantação de um 96 
Curso; o Prof. Rogério lembrou a deliberação deste Conselho sobre a aprovação 97 
de novos Cursos, inclusive, sobre a necessidade de um estudo do mundo de 98 
trabalho, que retratasse efetivamente a realidade do local; a Senhora Presidente 99 
disse que, para a implantação de novos Cursos, nessa fase de expansão das 100 
Unidades, estão sendo realizadas audiências públicas, envolvendo a 101 
comunidade, além desses Cursos serem buscados nos Arranjos Produtivos 102 
Locais, mas gostaria que a pesquisa pudesse ser feita com mais profundidade; o 103 
Prof. Edson informou que na Escola Agrotécnica de Catu não houve a 104 
repercussão que se esperava quando foram realizadas audiências públicas, com 105 
vistas ao oferecimento de Cursos de Licenciatura. Falou, também, que a Escola  106 
oferece o Curso em Operação e Produção de Petróleo, o qual teve na primeira 107 
turma 1.800 inscritos para 25 vagas, estando já na terceira turma e a maioria dos 108 
egressos do sexo masculino vem atuando no mercado de trabalho, ocorrendo o 109 
contrário com o sexo feminino, que encontra dificuldade de trabalho, a não ser 110 
quando é aprovado em concurso da Petrobrás. Citou que empresas, ao solicitar 111 
esse profissional, fazem restrição ao sexo feminino; o Prof. Juliano falou que a 112 
referida Escola, através do Setor de Estágio, poderia tentar acabar com tal 113 
restrição, além do que a mulher pode realizar trabalhos nessa área, em 114 
laboratórios, escritórios, dentre outros. A Senhora Presidente informou que o 115 
Relator desse Plano continua o Prof. Albertino. O Conselheiro Dr. Gustavo 116 
precisou ausentar-se da reunião. 2.3 Regimento que Estabelece Critérios a 117 
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Progressão Funcional para a Classe de Professor Associado da Carreira de 118 
Magistério Superior do CEFET-BA, anexo I – Barema.   Relator: 119 
Conselheiro Prof. Elias Ramos de Souza. O Relator procedeu à leitura do 120 
Parecer, no qual informa que uma versão anterior do Regimento foi analisada 121 
por este Conselho, em reunião realizada no dia 18 de dezembro de 2007, cujo 122 
Parecer aprovado sugeria modificações para atender ao que estabelece a Portaria 123 
MEC nº 07/2006. Informa que a nova proposta, acompanhada de um novo 124 
Barema, foi elaborada, com base na Lei 11.334 de 08/09/2006, no Regimento 125 
atual de Progressão do CEFET-BA, na citada Portaria MEC e no Parecer do 126 
Relator no Conselho Diretor, estando em consonância com a legislação, além 127 
disso, o novo Barema está consentâneo com a realidade da Instituição. Ao final, 128 
menciona que o seu Parecer é favorável à aprovação da proposta de Regimento, 129 
acompanhada de Barema.  O Parecer foi aprovado. 2.4 Plano de Metas 2008 do 130 
CEFET-BA. Relator: Conselheiro Prof. Rogério Nadier Rodrigues. O 131 
Relator procedeu à leitura do Parecer, no qual informa que o Plano está 132 
apresentado dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação em vigor, 133 
especificamente, atende aos objetivos estratégicos definidos no Plano de 134 
Desenvolvimento Institucional (PDI) e nos Programas e ações do governo, 135 
constantes da Lei Orçamentária (LOA) de 2008, do CEFET-BA, pretendendo 136 
ser um demonstrativo das ações a serem desenvolvidas pela Diretoria Executiva 137 
em 2008. Ressaltou que o Plano está bem elaborado, principalmente nos seus 138 
Objetivos e Estratégias, onde é feita uma análise criteriosa, baseada em fatos e 139 
dados, da situação de transformação que a Instituição ora experimenta, tendo em 140 
vista a oferta de novos Cursos, o aumento no número de vagas dos Cursos 141 
existentes, além da implantação de novas Unidades no interior do Estado. 142 
Considerou importante a participação e o envolvimento ativo de toda a 143 
comunidade na elaboração desse documento, facilitando sobremodo a definição 144 
das prioridades e metas a serem atingidas. Sugeriu que os procedimentos sejam 145 
alterados, no próximo Plano de Metas, pois o tempo destinado à elaboração do 146 
documento é excessivamente longo, sendo em muitas situações atropelados 147 
pelas ações quer sejam administrativas ou governamentais, ocasionando a 148 
defasagem das metas estabelecidas. Um aspecto importante que observou, para a 149 
implantação do Plano, reside no fato da Diretoria Executiva determinar o 150 
acompanhamento, seja através de órgão ou grupo de trabalho, pois a morosidade 151 
das áreas administrativas da Instituição pode comprometer todo o trabalho 152 
realizado. Ao final, sugeriu a aprovação do Plano, por ser uma importante 153 
ferramenta de gestão, que certamente balizará as ações, a serem adotadas na 154 
administração do CEFET-BA. Após a apresentação do Parecer, o Relator falou 155 
que o Plano de 2008 está sendo analisado em julho, quando teria que estar 156 
aprovado em janeiro ou fevereiro deste ano, para que a Diretoria usasse essa 157 
ferramenta de gestão durante o ano todo. Houve manifestações dos 158 
Conselheiros, a seguir: o Prof. Elias solicitou que fosse registrada a sua 159 
insatisfação, ainda, em relação ao Plano de Metas, porque, principalmente, ao 160 
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verificar a parte dos objetivos e da estratégia, percebeu que precisa de algo mais 161 
ousado do ponto de vista institucional, que tenha a participação de especialista 162 
da área de planejamento, talvez até de uma consultoria especializada. Salientou 163 
que as metas e as estratégias desta Instituição precisam ter definições mais 164 
claras. Disse que é pela aprovação desse Plano, pois não atua no sentido de 165 
emperrar as atividades da Instituição, muito pelo contrário, mas gostaria que o 166 
trabalho fosse mais bem feito, com provavelmente a contratação de especialista, 167 
para se ter um Plano Estratégico Institucional, nesse momento muito oportuno, 168 
de transformação do CEFET em IFET – Instituto Federal de Educação, Ciência 169 
e Tecnologia e da expansão das Unidades do interior; o Prof. Rogério disse não 170 
ter ressalvas às palavras do Conselheiro. Considerou excepcional a participação 171 
popular nesse trabalho, mas as linhas gerais devem ser estabelecidas, antes de a 172 
comunidade participar do processo de discussão, bem como deve se buscar a 173 
forma mais adequada de operacionalizar isso; o Prof. Elias falou que alguns 174 
servidores devem trabalhar com os consultores na elaboração do Plano, a partir 175 
de uma diretriz geral, que pode ser modificada no decorrer da discussão; a 176 
Senhora Presidente explicou que a morosidade na área administrativamente 177 
acontece, em função da burocracia do serviço público, que impõe prazos. 178 
Explicou que o Plano de Metas e o Relatório de Gestão são enviados à CGU e 179 
analisados em conjunto, para verificar se as metas foram atingidas, entretanto, 180 
não adianta mencionar ações inatingíveis do ponto de vista do alcance da 181 
Instituição, pois assim o resultado da avaliação será irregular, insatisfatório ou 182 
regular, no máximo, por não ter atingido as metas previstas no Plano. Tem 183 
consciência que a administração vem trabalhando, em busca de melhorias para a 184 
Instituição e vem conseguindo ao longo do tempo. Disse que está tentando ter 185 
um quadro de pessoal, que atenda às necessidades da Instituição. Prometeu 186 
envidar esforços no sentido do Plano de Metas, do próximo ano, ser apreciado 187 
por este Conselho, com antecedência; a Sra. Urânia considerou pertinentes os 188 
pronunciamentos dos Conselheiros Elias e Rogério e, como contribuição, falou 189 
de sua experiência nos Planos Estratégicos do SENAC – Serviço Nacional de 190 
Aprendizagem Comercial. Disse que, no próximo mês de agosto, já vai ser 191 
iniciado o Planejamento para 2009, pautado em Diretrizes Nacionais e, com 192 
base nelas, grupos realizam o trabalho, com a participação da comunidade 193 
interna e, no mês de dezembro, já deve estar concluído, para apresentação no 194 
Conselho Regional. Disse também que o Relatório tem que estar em 195 
conformidade com o Planejamento e as metas quando não forem alcançadas, 196 
devem ser justificadas. O Parecer sobre o Plano de Metas foi aprovado.                197 
04. Comunicações dos Conselheiros.  Neste item, houve manifestações dos 198 
Conselheiros, a seguir: o Prof. Rogério disse que, depois de mais dois anos, 199 
haverá uma reunião decisiva, no próximo dia 30, sobre a nova Fundação, pois o 200 
Ministério Público resolveu aprová-la, mas com a exigência do Promotor de que 201 
a contribuição de cada um dos instituidores seja nominal à Fundação, entretanto, 202 
as empresas não puderam dar o cheque, tendo em vista que o sistema de controle 203 
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financeiro delas só permite que o pagamento seja feito a quem tem CGC. Falou 204 
também que se tentou até dar o dinheiro e depois a empresa faria o 205 
ressarcimento, porém o promotor não aceitou; o Prof. Elias disse que está sendo 206 
elaborado, no âmbito do Governo Federal, um projeto importante, o SIBRATEC 207 
– Sistema Brasileiro de Tecnologia, cujos componentes básicos compreendem 208 
três redes a serem formadas, voltadas para a Inovação Tecnológica, Serviços 209 
Tecnológicos, tipo Metrologia, Controle de Qualidade e uma outra voltada para 210 
o Extensionismo Tecnológico e, no caso da Bahia, acha que o CEFET, o SENAI 211 
– Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e o CEPED – Centro de 212 
Pesquisas e Desenvolvimento terão um papel muito especial nesse Projeto. 213 
Informou que a SECTI - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação deve 214 
convidar o CEFET para participar de reunião, no momento de discussões 215 
internas. Continuando com a palavra, falou a respeito da solicitação deste 216 
CEFET de uma área do Parque Tecnológico em Salvador, que está em 217 
tramitação na SECTI, tendo o Coordenador do Projeto lhe pedido para agendar 218 
uma reunião com a Direção do CEFET, no sentido de obter mais informações 219 
em relação ao pedido. A Senhora Presidente colocou-se à disposição para 220 
participar das reuniões. Em seguida, comunicou sobre a realização do Concurso 221 
Vestibular para os Cursos de Tecnologia em Radiologia, Tecnologia em Análise 222 
e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia Química, Licenciatura em 223 
Informática, da Unidade de Valença e Licenciatura em Matemática, da Unidade 224 
de Barreiras, pois uma das metas da administração é aumentar a oferta dos 225 
Cursos Superiores. Prestou informações, também, a respeito de reuniões, das 226 
quais participou: na Casa Civil, quando houve manifestação de que não existe 227 
objeção à referida solicitação de área do Parque, desde que esteja adequada aos 228 
objetivos do mesmo; no Instituto Anísio Teixeira, para discussão em relação ao 229 
oferecimento de Cursos de Licenciatura, a fim de atender à demanda reprimida 230 
do Estado da Bahia, estando presentes representantes de Universidades Federais 231 
e Estaduais, do CEFET- Petrolina, dentre outros. Falou que o Governo do 232 
Estado tem trabalhado para implementar esses Cursos nos municípios, pela 233 
carência enorme que existe lá. Mencionou que uma das exigências dos Institutos 234 
é que 20% das vagas sejam destinadas aos Cursos de Licenciatura, já estando 235 
adotando as providências para que as Unidades do interior possam oferecer tais 236 
Cursos; o Prof. Elias falou que considera muito interessante o Plano de Oferta 237 
de Cursos de Licenciatura em Rede, envolvendo as Universidades do Estado e 238 
acha que na Bahia poderia ser criado um Plano desse tipo, com a participação do 239 
CEFET e da UNEB – Universidade do Estado da Bahia, por serem Instituições 240 
que têm uma capilaridade enorme no interior; o Prof. Albertino comunicou que 241 
o CEFET está participando de discussões com as Universidades Estaduais nessa 242 
linha de atuação; o Prof. Juliano falou que o aumento recente do piso salarial 243 
para professores com Cursos de Licenciatura, pode motivá-los a ministrar aulas 244 
no interior. O que ocorrer. Neste item, a Senhora Presidente submeteu à 245 
apreciação e autorização deste Conselho a implantação de uma extensão, em 246 
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Dias D’ávila, da Unidade de Ensino de Camaçari do CEFET-BA, já do 247 
conhecimento do MEC, com a oferta do Curso em Tecnologia da Informação, o 248 
qual teve 950 inscritos, em um dia. Disse que está sendo apreciado pela 249 
Procuradoria Jurídica um termo de convênio, a ser firmado com a prefeitura, 250 
para que a mesma se responsabilize com o quadro de pessoal, no primeiro 251 
momento do Curso. Informou que o Projeto foi elaborado de forma criteriosa, 252 
pelo Diretor da Unidade, e a prefeitura adotou todas as providências necessárias, 253 
em pouco tempo, transformando um grande galpão em um espaço para aulas, 254 
muito confortável, com todos os equipamentos. Não houve manifestação 255 
contrária à solicitação. Falou também que esse Projeto foi adaptado para ser 256 
implantada uma extensão, em Lauro de Freitas, da referida Unidade, porém a 257 
prefeitura vem encontrando dificuldades para resolver as questões. Agradeceu a 258 
presença dos Conselheiros à reunião, bem como pela realização dos trabalhos, 259 
com êxito. Não havendo mais nada a ser registrado, eu, Maria do Carmo Souza 260 
Farias, Secretária dos Conselhos, lavrei a presente Ata que, depois de lida e 261 
achada conforme, será aprovada e por todos assinada.                                                            262 


