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Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e sete, às oito horas, 1 
reuniu-se o Conselho Diretor do Centro Federal de Educação Tecnológica da 2 
Bahia – CEFET-BA, situado à rua Emídio dos Santos, s/n, Barbalho, na sala de 3 
reunião, sob a presidência da Diretora Geral, Profª Aurina Oliveira Santana. 4 
Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: representante suplente da 5 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC, do Ministério da 6 
Educação, Prof. Alex Batista Dias; representante suplente da Federação do 7 
Comércio, Sra.Urânia Maria da Silva Martins; representante suplente da 8 
Federação das Indústrias, Profª Solange Maria Novis Ribeiro; representante 9 
titular da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, Dr. Luis 10 
Tarciso Cordeiro Pamponet, que será empossado; representantes titulares do 11 
corpo docente, Profs. Albertino Ferreira Nascimento Júnior, Nilton Vasconcelos 12 
Júnior e Rogério Nadier Rodrigues; representante titular dos servidores técnico-13 
administrativos, Pedagoga Celiana Maria dos Santos. Os trabalhos desta sessão 14 
foram iniciados pela Senhora Presidente com os assuntos constantes da Pauta: 15 
01. Posse de Conselheiro. A Secretária fez a leitura do Termo de Posse do 16 
Conselheiro Dr. Luis Tarciso Cordeiro Pamponet, representante titular da 17 
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia. O Termo de Posse 18 
consta do verso da página dez de livro próprio. 02. Apreciação e aprovação da 19 
Ata da Reunião de vinte de dezembro de 2006, que foi aprovada. 03. Ordem 20 
do Dia: 3.1 Relatório de Gestão do CEFET-BA, correspondente ao exercício 21 
de 2006. Prestação de Contas desta Instituição de 2006. Relator: 22 
Conselheiro Prof. Rogério Nadier Rodrigues. O Relator procedeu à leitura do 23 
Parecer. Na parte da Introdução, menciona que o Relatório está apresentado 24 
dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação em vigor.                 25 
Em seguida, cita que o mesmo está estruturado em capítulos, na seguinte ordem: 26 
Apresentação; Histórico; Ensino; Pós-Graduação e Pesquisa; Extensão; Gestão 27 
de Pessoal; Gestão Patrimonial; Proep; Assistência ao Educando; Indicadores; 28 
Glossário; Resoluções do Conselho Diretor; Programas Específicos; Avaliação 29 
Institucional; Planejamento; Processos de Controle; Considerações Finais. 30 
Destacou a expansão que experimenta o CEFET-BA, uma vez que foram 31 
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inauguradas duas novas Unidades de Ensino, nos municípios de Santo Amaro e 32 
Simões Filho e providências estão sendo adotadas para a criação de uma outra 33 
Unidade em Porto Seguro. Fez a análise dos cursos, ofertados pela Instituição 34 
em suas diversas Unidades, fazendo observações e comentários detalhados sobre 35 
cada um dos itens a seguir: Graduação; Nível Técnico; Campus Salvador; 36 
Campus Simões Filho; Campus Unidade em Barreiras; Campus Unidade em 37 
Eunápolis; Campus Unidade em Valença; ; Campus Unidade em Vitória da 38 
Conquista; Ensino Médio; Pós-Graduação e Pesquisa; Extensão; Gestão de 39 
Pessoal. Segue transcrita a Conclusão sobre o Relatório de Gestão: “Esta 40 
Relatoria considera que na área de ensino os resultados apresentados 41 
demonstram: . Existe uma retomada do crescimento no número de alunos 42 
matriculados, em torno de 15% (quinze percentuais inteiros), passando de 5.359 43 
(cinco mil trezentos e cinqüenta e nove) no exercício anterior para 6.277(seis 44 
mil duzentos e setenta e sete) neste exercício. . A única exceção para o aumento 45 
de demanda nos cursos refere-se aos cursos do Ensino Médio, que por opção 46 
administrativa teve sua disponibilidade de vaga diminuída em aproximadamente 47 
25% (vinte e cinco percentuais inteiros). Cabe ressaltar que considero 48 
preocupantes os resultados apresentados pela UNED de Barreiras, merecendo 49 
uma atenção especial por parte da diretoria a identificação e a busca por 50 
melhores desempenhos administrativos desta Unidade. Como informações 51 
adicionais, podemos afirmar que não houve decréscimo no quadro de docentes 52 
de nenhuma unidade, muito pelo contrário a maioria experimentou aumento do 53 
quadro, tanto de docentes quanto do quadro de técnicos administrativos.” Após 54 
a apresentação do Parecer, houve as seguintes manifestações: a Senhora 55 
Presidente informou que detectou, ao assumir esta gestão, problemas em todas 56 
as Unidades, tanto de ordem administrativa quanto pedagógica, estando as 57 
mesmas em avaliação, citando alguns deles: a) Cursos na maioria sem 58 
aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – Consepe e do 59 
Conselho Diretor; b) Unidade de Barreiras oferecendo Curso com um único 60 
professor do quadro, pois a maioria era emprestado pela prefeitura do município; 61 
c) falta de estrutura adequada nas Unidades antigas, o mesmo não acontecendo 62 
com as de Simões Filho e Santo Amaro, recentemente inauguradas; d) quadro de 63 
pessoal  da Unidade de Valença foi formado para atender ao segmento da pesca, 64 
entretanto a maioria dos professores da área se encontra na Unidade de Simões 65 
Filho e alguns na Unidade de Salvador; e) Unidade de Valença ofereceu Curso 66 
em Turismo, com 80 (oitenta) vagas, mas freqüentavam apenas 08 (oito) alunos, 67 
sendo depois suspenso; Pedagoga Celiana propôs que fosse realizada uma 68 
ampla revisão dos Cursos oferecidos em todas as Unidades do CEFET-Ba, 69 
observando as questões, a seguir, já mencionadas no Parecer do Relator: 70 
cadastramento de Cursos; Cursos aprovados e não oferecidos; Cursos que não 71 
estão conseguindo captar o interesse dos públicos alvos, distribuídos pelas 72 
regiões; a Senhora Presidente explicou que adotará as medidas cabíveis, 73 
mediante o resultado da avaliação de cada Unidade; a Conselheira Profª Solange 74 
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fez sugestões e destacou pontos que lhe chamaram atenção, constantes dos 75 
seguintes itens: 01 – realização de estudo para identificar as causas do 76 
baixíssimo número de concluintes, para que se possa ter a perspectiva de 77 
melhoria; 02 – apreciação de Planos pelo Conselho Diretor, com cursos já 78 
funcionando há dois, três anos, o que tira o mérito deste Colegiado, por ser um 79 
fórum de avaliação, de análise e de decisão; 03 – elaboração de quadro síntese 80 
dos mais importantes indicadores, a exemplo dos referentes à eficácia e aos 81 
concluintes, a fim de possibilitar uma leitura mais rápida e eficiente dos 82 
números; 04 – disponibilidade de dados referenciais de Cefets de outros estados 83 
ou de um considerado modelo, com os indicadores mais importantes, para um 84 
estudo comparativo; 05 – realização de pesquisa de demanda, para a 85 
implantação de cursos, em níveis que dê conhecimento da realidade, pois 86 
atualmente é extremamente tímida e insuficiente; 06 – oferecimento de Cursos 87 
de Capacitação, na área de gestão, para as Unidades do interior, em razão da 88 
existência de Cursos sem funcionar, já aprovados, Cursos funcionando sem 89 
estarem aprovados, além da necessidade de ser aprimorada a pesquisa; 07 – 90 
rever a expressão “turbulência institucional”, página 15 do Relatório; o 91 
Conselheiro Prof. Albertino sugeriu correção na Tabela “Programa de Governo” 92 
página 15, pois o total de alunos matriculados, ao invés de 2.495 é 3.560, 93 
conforme página 40 do Relatório. Prestou as seguintes informações: a) Plano do 94 
Curso Técnico em Processamento de Alimentos e Bebidas, da Unidade de 95 
Barreiras, citado no Parecer, foi aprovado por este Conselho em 2006 e enviado 96 
para cadastramento; b) Instituição superou a meta para os Cursos de Graduação 97 
e  Ensino Profissional, mas não para o Ensino Médio, por ter este deixado de ser 98 
ofertado. Para compensar, os Cursos Técnicos Subseqüentes passaram a ter (16) 99 
dezesseis turmas ao invés de 07 (sete); c) aumento de oferta de vagas; d)  100 
reformulação da Matriz Curricular do Curso de Engenharia Mecânica, aprovada 101 
por este Conselho, contribuiu para reduzir a evasão dos alunos que trabalham,  102 
pois as aulas passaram a ser realizadas à noite, ao invés de tarde e noite. Disse 103 
que outras propostas similares virão para apreciação deste Colegiado; o 104 
Conselheiro Prof. Alex achou interessante o trabalho realizado pelo Relator.  105 
Considerou excelentes a área de Pós-Graduação e Pesquisa e a qualificação dos 106 
docentes, porém disse que não tem registros no Relatório sobre a capacitação 107 
dos técnico-administrativos. Observou, na Unidade de Barreiras, baixa procura 108 
pelos Cursos, ocorrendo o contrário na Unidade de Eunápolis, que está 109 
progredindo; a Senhora Presidente informou que a capacitação dos servidores 110 
técnico-administrativos está atrelada ao Plano de Carreira dos Cargos Técnico-111 
Administrativos em Educação (PCCTAE), estando aguardando recursos                 112 
para a sua implementação; o Conselheiro Prof. Nilton comunicou sobre o Curso 113 
de Especialização em Gestão que está sendo oferecido aos técnico-114 
administrativos, com uma ótima avaliação. Continuando, disse ter percebido, 115 
como professor do Curso de Administração, que existe baixo índice de 116 
concluintes nos Cursos de Graduação, onde alunos matriculam-se, 117 
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simultaneamente, em outro Curso Superior da Universidade Federal da Bahia – 118 
UFBA, Universidade do Estado da Bahia - UNEB ou Universidade Católica,  119 
mantendo os dois cursos, mas nem sempre o preferencial, quando do vestibular, 120 
é o CEFET, demonstrando que o prestígio que a Escola Técnica tinha com os 121 
Cursos Técnicos ainda não foi transferido para os Cursos de Graduação, mesmo 122 
que estes tenham obtido uma avaliação muito boa, pois dois pelo menos, o de 123 
Administração e o de Engenharia Mecânica tiveram avaliação superior aos 124 
Cursos correlatos da UFBA, entretanto não são valorizados pelo alunado. 125 
Continuando, falou que começou a fazer um levantamento, para estabelecer 126 
certos parâmetros e limites para essa permanência dos alunos, quando 127 
Coordenador do Curso de Administração, continuado nas gestões seguintes e, 128 
atualmente, se faz uma grande reformulação do Curso de Administração, como 129 
também nos demais, esperando que a análise continue, mesmo com a 130 
reformulação, para acompanhar estes alunos e identificar a falta de motivação 131 
para o baixo nível de conclusão. Constatou, ao observar o caso da Unidade de 132 
Barreiras, que existe uma relação superior a 04% entre alunos matriculados e 133 
professores, enquanto na Unidade de Salvador é de 3,2%, ou seja existem mais 134 
docentes proporcionalmente nesta última; a Senhora Presidente explicou que os 135 
professores emprestados não foram contabilizados. O Parecer sobre o Relatório 136 
de Gestão/2006 do Cefet-Ba foi aprovado, com os ajustes sugeridos, contendo 137 
sete páginas, estando arquivado na Secretaria dos Conselhos. O Relator passou 138 
a fazer a leitura do Parecer sobre a Prestação de Contas/2006, onde cita, na 139 
parte da Introdução, que a mesma está apresentada dentro dos parâmetros 140 
estabelecidos pela legislação em vigor, estando estruturada em capítulos na 141 
seguinte ordem: Balanços; Demonstrativos das Variações; Prestação de Contas; 142 
Demonstração da Dotação; Execução por Programas de Trabalhos; Execução da 143 
Despesa; Recursos do Tesouro; Receita Própria; Objetos de Convênios; 144 
Manutenção das Diversas Unidades. Na análise, consta que a receita prevista 145 
para o exercício de 2006 foi de R$69.154.396,19 (sessenta e nove milhões, cento 146 
e cinqüenta e quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e dezenove centavos), 147 
foi realizada uma arrecadação de R$68.484.894,92 (sessenta e oito milhões, 148 
quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa 149 
e dois centavos), representando um acréscimo de 11% (onze inteiros 150 
percentuais) em relação ao orçamento do exercício de 2005. Segue transcrita a 151 
parte final do Parecer: “Esta relatoria considera que a prestação de contas 152 
apresentada para análise, não contém nenhuma discrepância nos balanços 153 
(orçamentário, financeiro e patrimonial), ressaltando apenas: . o déficit 154 
orçamentário demonstra a completa dependência desta Instituição, em relação 155 
aos créditos orçamentários da União; . o déficit financeiro é decorrente dos 156 
procedimentos de fechamento do exercício; . o superávit patrimonial demonstra 157 
que houve um acréscimo real do patrimônio desta Instituição, durante o 158 
exercício de 2006. Considero que os recursos disponibilizados foram aplicados 159 
em conformidade com as normas e os procedimentos estabelecidos, e, estando 160 
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todas as movimentações realizadas, registradas nos sistemas de controle e 161 
acompanhamento implantados pelo Governo Federal (Siaf, Sidor, Siape, Sicaf e 162 
Siasg) pronuncia-se favorável à sua aprovação.” Após a apresentação do 163 
Parecer sobre a Prestação de Contas, houve as seguintes manifestações: a 164 
Conselheira Profª Solange falou que, na página 103 (cento e três), o 165 
comparativo de gastos com custeio teve um aumento extremamente significativo 166 
e uma redução enorme no investimento, não entendendo a razão do comparativo 167 
de gastos com investimentos em 2005 ser 8,10% e em 2006 0,49%, procurando 168 
saber se as Unidades novas não são investimentos; a Senhora Presidente 169 
explicou que esta Instituição não recebeu recursos financeiros extras para a 170 
implantação das Unidades novas e as suas despesas foram pagas com recursos 171 
previstos no exercício anterior, esclarecendo que estão inseridas aí despesas com  172 
energia elétrica, telefone, água, diárias, passagens e aquisição de equipamentos 173 
para cursos novos; a Conselheira Profª Solange recomendou que fossem 174 
incluídos estes esclarecimentos na Prestação de Contas. O Parecer sobre a 175 
Prestação de Contas foi aprovado, contendo três páginas, estando arquivado na 176 
Secretaria dos Conselhos. A Senhora Presidente apresentou parabéns ao 177 
Relator, por mais uma vez ter apresentado, com eficiência, o Parecer sobre a 178 
Prestação de Contas e o Relatório de Gestão, merecendo a aprovação unânime 179 
deste Colegiado. Houve também outras manifestações neste sentido. 4.2 Plano 180 
do Curso Técnico de Nível Médio em Manutenção Mecânica Industrial, na 181 
Modalidade Subseqüente, das Unidades de Salvador e Simões Filho. 182 
Relator: Conselheiro Prof. Albertino Ferreira Nascimento Júnior. O 183 
Conselheiro Relator procedeu à leitura do Parecer, onde informa que o mesmo 184 
atende aos padrões de formatação para ser inserido no Cadastro Nacional de 185 
Cursos  Técnicos – CNCT e apresenta todos os itens que contemplam o Decreto 186 
5154/2004 e a Resolução 04/99 do CNE/CEB. Na parte da Fundamentação, 187 
estão registrados poucos ajustes que ainda precisam ser feitos pela Comissão 188 
Elaboradora, conforme solicitado pelo Consepe. Segue transcrita a Conclusão e 189 
Voto: “ Diante do exposto, somos de Parecer que este Conselho: a) Aprove o 190 
Plano de Curso Técnico de Nível Médio em Manutenção Mecânica Industrial, 191 
com carga horária teórica-prática de 1200 horas, 240 horas de estágio e 30 192 
horas de orientação de estágio, nas Unidade do Cefet-Ba em Simões Filho e em 193 
salvador; b) Determine o cadastramento do Plano de Curso Técnico de Nível 194 
Médio em Manutenção Mecânica Industrial no Cadastro Nacional de Cursos de 195 
Educação Profissional de Nível Técnico (CNCT), com validade a partir do 196 
primeiro semestre de 2006. O Parecer foi aprovado, contendo três páginas, 197 
estando arquivado na Secretaria dos Conselhos. 4.3 Projeto do Curso de Pós-198 
Graduação Lato Sensu em Engenharia Clínica.  Relator: Conselheiro Prof. 199 
Nilton Vasconcelos Júnior. O Relator procedeu à leitura do seu Parecer onde  200 
informa que a documentação encaminhada incluiu o Parecer do Relator no 201 
Consepe sobre a matéria, assim como cópia da proposta das “Normas 202 
Complementares para Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu do CEFET-BA, 203 
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além dos pareceres apresentados no Consepe e neste Conselho Diretor sobre a 204 
referida proposta das Normas. Segue transcrita a parte final do Parecer: “Pelo 205 
exposto, e considerando-se que o processo de construção das Normas 206 
Complementares para Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu do CEFET-BA, 207 
que se encontra em fase final, não deve ser desprezado, nem tampouco deve ser 208 
penalizado o Projeto do Curso ora em análise, cujo início de tramitação 209 
antecede àquelas Normas, NOSSO PARECER É FAVORÁVEL À 210 
APROVAÇÃO do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia Clínica, 211 
DESDE QUE ATENDIDAS AS SEGUINTES OBSERVAÇÕES: 1. Que a 212 
seleção dos candidatos seja feita em conformidade com Edital de Abertura 213 
como previsto no art. 15 das Normas Complementares aqui referidas, e que se 214 
encontram em processo de ajuste final;2. Que seja observada a reserva de 215 
vagas para docentes e pessoal técnico administrativo, nos termos do Art.13 das 216 
Normas; 3. Que seja observado o disposto no artigo de nº 14, de modo a 217 
assegurar que 90 por cento das vagas tenham sido preenchidas para que o 218 
curso seja efetivamente oferecido;4. Que seja feita uma análise da planilha 219 
orçamentária pelo setor financeiro responsável; 5. Que sejam anexados os 220 
Termos de Compromisso dos Professores com anuência em participar do curso; 221 
6. Que docentes que não sejam remunerados deverão ter sua carga horária 222 
compatibilizada, observado o disposto nos artigos 23 e 24 das Normas. Por fim, 223 
quanto ao encaminhamento futuro de propostas à apreciação dos Conselhos 224 
recomenda-se que tenham a anuência dos Departamentos Acadêmicos 225 
envolvidos e do órgão responsável pela Pós-Graduação, na atualidade, a 226 
Coordenação Técnica de Pós-Graduação e Pesquisa. Depois da explanação do 227 
Parecer, houve as seguintes manifestações: o Conselheiro Prof. Rogério disse 228 
que concorda com o Parecer do Relator, mas não quanto à aprovação, pois acha 229 
arriscado e prematuro este Conselho tomar a decisão de aprovar o Projeto, por 230 
ter observado falhas administrativas, que necessitam de correção, algumas, 231 
inclusive, já citadas no Parecer, que inviabilizam a implantação do Curso, 232 
relacionando entre elas, as seguintes: a)  elaboração e apresentação do Projeto 233 
pelo Núcleo de Tecnologia em Saúde – NTS, órgão suplementar, que não faz 234 
parte da estrutura acadêmica desta Instituição; b) falta de pronunciamento da 235 
Diretoria de Ensino, tendo a apreciação do Consepe; c) Departamentos 236 
Acadêmicos, aos quais os professores estão subordinados, não foram 237 
consultados sobre a disponibilidade da carga horária para participarem do Curso; 238 
d) ausência de pesquisa para este Curso. Citou que o CEFET-BA foi autuado 239 
pela Coordenadoria Geral da União, página 18 (dezoito) do Relatório de Gestão, 240 
determinando que o funcionamento de novos cursos, a partir de 2006 e 2007, só 241 
entrarão em vigor após a aprovação do Conselho Diretor, sendo feita antes 242 
pesquisa de mercado; a Conselheira Profª Solange falou que gostou muito do 243 
Parecer, bastante lógico e consubstancial, dizendo também que este Conselho 244 
vem se manifestando, há algum tempo, sobre a falta de pesquisa, limitação que 245 
existe em todos os cursos, parecendo-lhe uma prática comum deste Colegiado 246 
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aprovar com ressalvas. Para a Conselheira não se deve perder a oportunidade de 247 
aprovar um curso que só vai dignificar a Instituição pelo seu conteúdo pertinente 248 
e inovador, com uma política pública de saúde, achando que cursos similares a 249 
este, se existem, são poucos. No seu entendimento, todas as condicionantes são 250 
pertinentes e uma vez que o Curso somente será oferecido após o atendimento 251 
dos ajustes é favorável à aprovação do Parecer; o Conselheiro Prof. Nilton disse 252 
que tomou conhecimento, através da Internet, que existem seis cursos deste no 253 
Brasil. Continuando, falou que, naturalmente, a hipótese de ter um Parecer 254 
contrário foi considerada por ele, até por conta das deficiências identificadas. 255 
Salientou, que o Projeto tem uma lógica e o Núcleo é um dos mais antigos e 256 
bem estruturados, possuindo uma maior regularidade em termos de elaboração 257 
de Projetos de Cursos de Extensão, de laboratórios em funcionamento e, apesar 258 
do corpo docente apontar um doutor, existem três outros em processo de 259 
doutoramento na equipe indicada. Falou também que o cronograma prevê o 260 
início do Curso em março e, caso seu Parecer fosse contrário, atrasaria todo o 261 
processo. Considerou esta alternativa a mais adequada, podendo, naturalmente, 262 
este Conselho ter uma posição divergente, o que entenderá, achando que o 263 
Projeto pode ficar sob a tutela da Diretoria, enquanto os ajustes todos forem 264 
atendidos; o Conselheiro Dr. Luis Tarciso considerou esclarecedor o 265 
pronunciamento da Conselheira Profª Solange, bem como disse que todas as 266 
recomendações necessárias estão detalhadas nos itens do Parecer; a Senhora 267 
Presidente falou que é prática deste Conselho aprovar Cursos com ressalvas, 268 
mas todos os Projetos aprovados, dessa forma, funcionam plenamente após a 269 
comissão sanar as pendências; o Conselheiro Prof. Alex disse que este Conselho 270 
já aprovou Projetos com ressalvas e que não houve problemas, bem como as 271 
propostas de alterações no Parecer estão colocadas de forma clara; a 272 
Conselheira Sra.Urânia concordou que o oferecimento do Curso seja 273 
condicionado aos ajustes propostos pelo Relator e que realmente o processo 274 
precisa ser agilizado por ser o tempo exíguo para o início do Curso em março; a 275 
Conselheira Pedagoga Celiana falou que o Relator foi de muita habilidade para 276 
discorrer o Parecer mostrando clareza e todo o cenário possível. Salientou a 277 
ousadia do CEFET se habilitar nessa área de Engenharia Clínica, com as 278 
variáveis condicionantes, além das recomendações de ajustes não serem 279 
questões insanáveis; o Conselheiro Prof. Albertino sugeriu que o Curso esteja 280 
atrelado a um Departamento. O Parecer foi aprovado, com um voto contrário do 281 
Conselheiro Prof. Rogério, pelos motivos já expostos, contendo três páginas, 282 
estando arquivado na Secretaria dos Conselhos. O ato de aprovação será 283 
elaborado, após o atendimento das recomendações. Antes de passar ao item 284 
seguinte, o Conselheiro Prof. Albertino falou que, num determinado momento, 285 
este Conselho deverá decidir se os Cursos devem ser aprovados sem ressalvas 286 
ou poderão ser feitos ajustes posteriores à aprovação. Houve várias 287 
manifestações neste sentido, ficando decidido que, na próxima reunião, deverão 288 
ser estabelecidos critérios para a aprovação de Cursos por este Colegiado. 4.4 289 
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Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Informática, na Modalidade 290 
Integrada, da Unidade de Eunápolis. Relator: Conselheiro Prof. Albertino 291 
Ferreira Nascimento Júnior. O Relator solicitou que o Plano seja retirado da 292 
Pauta, tendo em vista que recebeu informações importantes de professores e 293 
coordenadores da Unidade, a respeito de empresas que estão absorvendo os 294 
egressos deste Curso, as quais precisam ser inseridas no Plano, além de ajustes 295 
que precisam ser feitos na estruturação geral, o que foi acatado por este 296 
Colegiado. 4.5 Processo nº 23142009948/2006 – Recurso impetrado ao 297 
Conselho Diretor pelo servidor Wallace Neves de Miranda, sobre 298 
Enquadramento no Plano de Carreira - Capacitação. Relatora: Conselheira 299 
Pedagoga Celiana Maria dos Santos. A Relatora procedeu à leitura do 300 
Parecer, onde comunica, na parte do Relatório que fez a revisão do pleito do 301 
servidor, conforme solicitou na reunião deste Conselho de 20 de dezembro de 302 
2006, passando a apresentar o resultado do objeto investigado, melhor situado 303 
no contexto da Lei 11.091/2005, do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-304 
Administrativos, regulamentada esta pelo Decreto 5.824/2006, que estabeleceu 305 
os procedimentos para a concessão do Incentivo à Qualificação e para a 306 
efetivação do enquadramento por nível de capacitação dos servidores integrantes 307 
do Plano de Carreira em questão. Em seguida, informa que identificou 308 
conceituações contidas no texto da Lei, bem como sua contextualização na 309 
distribuição dos cargos e salários previstos, transcrevendo, no Parecer, o 310 
Capítulo III da referida Lei. Segue transcrita a parte da Conclusão: “O processo 311 
em consideração se exaure em virtude de não encontrar validação nos 312 
instrumentos formais jurídicos do Decreto 5824/06 e da Lei 11.091/2005, fato 313 
que remete esta conselheira a emitir parecer pela manutenção do percentual  314 
concedido pela Comissão de Enquadramento e em consonância com o parecer 315 
da Procuradoria Jurídica do Cefet-BA. Em conseqüência, encaminho a presente 316 
decisão para que este Conselho referende.” O Parecer foi aprovado, constando 317 
de duas páginas, estando arquivado na Secretaria dos Conselhos. 05. 318 
Comunicações dos Conselheiros. O Conselheiro Prof. Albertino informou que 319 
trabalhos estão sendo realizados para a elaboração do Projeto Pedagógico 320 
Institucional e, para que isto se concretize, Jornadas Pedagógicas estão 321 
acontecendo nas Unidades do interior e, brevemente, ocorrerá na Unidade de 322 
Salvador. Salientou que pretende contar  com a participação efetiva de 323 
professores, técnicos e estudantes na discussão e construção deste Projeto, 324 
durante o I Congresso do CEFET-BA a ser realizado em setembro deste ano. Em 325 
seguida, submeteu à apreciação e aprovação deste Conselho, as seguintes 326 
questões: a) alteração no Fluxograma do Curso de Engenharia Industrial 327 
Mecânica, já aprovado por este Conselho, na disciplina Cálculo Diferencial 328 
Integral I que, por equívoco, está como pré-requisito de Álgebra Linear; b) 329 
participação do CEFET-BA no Projeto Político Pedagógico - Trabalho 330 
Doméstico Cidadão através de convênio para juntamente com o FAT – Fundo de 331 
Amparo ao Trabalhador e o Ministério do Trabalho fazer a certificação das 332 
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trabalhadoras domésticas e dos trabalhadores domésticos no sistema formal ou 333 
não formal de ensino, oferecendo oportunidades de qualificação social e 334 
profissional, elevação de escolaridade e planejamento e execução de ações de 335 
intervenções em políticas públicas; c) Calendários Acadêmicos/2007, da 336 
Unidade de Ensino do CEFET em Salvador, para os Cursos Técnicos 337 
Subseqüentes e Integrados, PROEJA, Ensino Médio e Superior; d) ampliação do 338 
quantitativo de vagas em 2007, para os Cursos Superiores da Unidade de 339 
Salvador. Os quatro itens apresentados, depois de analisados e discutidos, foram 340 
aprovados. A Senhora Presidente informou que o novo Estatuto desta 341 
Instituição, aprovado por este Conselho e pelo MEC, bem como o Regimento, 342 
em fase de elaboração, vão ser modificados quanto à composição do Conselho 343 
Diretor, uma vez que os referidos documentos prevêem uma ampliação em 70% 344 
de membros docentes, necessitando de ajustes, com base na legislação vigente. 345 
Comunicou que existe proposta das Instituições Federais de Educação 346 
Profissional e Tecnológica serem transformadas em Instituto, passando as 347 
Unidades a ter autonomia financeiro-administrativa. Agradeceu a presença de 348 
todos à reunião e o empenho para que os trabalhos fossem realizados com êxito. 349 
Não havendo mais nada a ser registrado, eu, Maria do Carmo Souza Farias, 350 
Secretária dos Conselhos, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada 351 
conforme, será aprovada e por todos assinada. Salvador, 26 de fevereiro de 352 
2007.                                                                                                                                         353 


