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Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e oito, às oito horas, reuniu-se 1 
o Conselho Diretor do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia – 2 
CEFET-BA, situado à rua Emídio dos Santos, s/n, Barbalho, na sala de reunião, 3 
sob a presidência da Diretora Geral, Profª Aurina Oliveira Santana. Estiveram 4 
presentes os seguintes Conselheiros: representante suplente da Secretaria de 5 
Educação Profissional e Tecnológica – SETEC/MEC, Prof. Alex Batista Dias; 6 
representante titular da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, 7 
Dr. Luis Tarciso Cordeiro Pamponet; representante titular da Federação das 8 
Indústrias do Estado da Bahia, Dr. Gustavo Leal Sales Filho; representante 9 
suplente da Federação do Comércio, Sra. Urânia Maria da Silva Martins; 10 
representantes titulares do corpo docente, Profs. Nilton Vasconcelos Júnior, 11 
Albertino Ferreira Nascimento Júnior e Rogério Nadier Rodrigues; 12 
representante titular dos servidores técnico-administrativos, Pedagoga Celiana 13 
Maria dos Santos. A Senhora Presidente justificou as ausências dos 14 
representantes titulares da SETEC/MEC, Prof. Sebastião Edson Moura e da 15 
Federação do Comércio, Sra. Angélica Cruz Leahy. Os trabalhos desta sessão 16 
foram iniciados pela Senhora Presidente com os assuntos constantes da Pauta: 17 
a) 01. Apreciação e aprovação da Ata da Reunião de 19/12/2007, que foi 18 
aprovada. 02. Expediente. Neste item, a Senhora Presidente prestou as 19 
seguintes informações: a) Proposta para Constituição do Instituto Federal de 20 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFET-BA - encaminhamento ao 21 
MEC, no dia 12 deste, conforme autorização deste Conselho. Explicou que essa 22 
proposta de transformação foi discutida em todas as Unidades, embora o tempo 23 
fosse exíguo para um debate mais profundo, entretanto, enquanto não se tem 24 
conhecimento da avaliação do documento pelo MEC, a discussão continua com 25 
a comunidade. Disse que, com essa transformação, todas as Unidades passarão a 26 
ter autonomia financeira e administrativa, bem como haverá expansão dos 27 
Cursos Superiores, além de serem obrigatórios os Cursos de Licenciatura, 28 
Engenharia e Tecnologia e deverão ser mantidos os Cursos Técnicos. O 29 
Conselheiro Dr. Gustavo procurou saber se existe alguma diretriz do Governo 30 
Federal, em relação à ampliação da oferta dos Cursos Superiores de Tecnologia. 31 
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A Senhora Presidente informou que a Chamada Pública MEC/SETEC nº 32 
002/2007, de propostas para constituição dos IFET, dá autonomia à Instituição 33 
para tratar dos Cursos de Tecnologia e de Engenharia e que a proposta deste 34 
CEFET dá ênfase aos Cursos do Ensino Superior, dado ao acanhamento em que 35 
se encontram, inclusive, quanto ao oferecimento de vagas, o mesmo não 36 
acontecendo com os Cursos Profissionais de Nível Médio, que estão crescendo. 37 
Citou que o Curso de Tecnólogo em Polimerização está suspenso, pela não 38 
aceitação no mercado de trabalho. O Conselheiro Dr. Gustavo disse que gostaria 39 
de dar seu depoimento do que tem sentido no Serviço Nacional de 40 
Aprendizagem Industrial – SENAI, em relação ao crescimento da demanda 41 
industrial no país. Passou a falar que lá essa questão tem sido discutida com o 42 
Comitê de Fomento Industrial de Camaçari - COFIC, com a indústria 43 
automotiva, sobre a forma de manter o crescimento sustentável das indústrias, 44 
no que diz respeito à ampliação da oferta de profissionais qualificados. Salientou 45 
que, hoje, já está havendo a percepção dos Cursos Superiores de Tecnologia, 46 
desde que voltados para as necessidades dos diversos segmentos industriais. 47 
Disse que, após a realização desses Cursos, já é possível se fazer pós-graduação, 48 
mestrado e doutorado. Acha que, talvez, com o IFET, valesse a pena a 49 
Instituição se debruçar um pouco sobre esses Cursos, para implementá-los. A 50 
Senhora Presidente concordou com o pronunciamento do Conselheiro, ao tempo 51 
em que falou que é preciso esta Instituição discutir com os empresários e com o 52 
setor produtivo, para que possam assumir a responsabilidade de atender a essa 53 
mão de obra qualificada e tem certeza que contará com a colaboração do SENAI 54 
nesse sentido; b) previsão de implantação de novas Unidades, no primeiro 55 
semestre de 2008 – Feira de Santana, Bom Jesus da Lapa, Jequié e Jacobina e, 56 
posteriormente, mais quatro, Seabra, Irecê, Paulo Afonso e ilhéus; c) reformas 57 
na Unidade de Salvador – disse que obras estão sendo realizadas para a melhoria 58 
das condições de trabalho dos professores e para o conforto dos alunos, 59 
encontrando dificuldades para conseguir alocar alunos em salas de aulas, nesse 60 
período. Informou que a reforma da Biblioteca já foi concluída, mas está 61 
aguardando os móveis para fazer a reinauguração, uma vez que suas atividades 62 
foram interrompidas por correr risco de desabamento. Comunicou também que 63 
está pronta a reforma do Ginásio de Esportes, o qual estava completamente 64 
degradado. A Conselheira Pedagoga Celiana procurou obter informações sobre 65 
a interrupção das obras pela empresa contratada. A Senhora Presidente explicou 66 
que uma empresa de construção civil foi contratada, através de licitação, para 67 
realizar reformas na Instituição, no valor de quase um milhão de reais, porém 68 
não pagou aos seus operários e esses paralisaram suas atividades, mas como o 69 
problema não foi solucionado, está tentando resolvê-lo junto à Procuradoria 70 
Jurídica e ao MEC. 03. Ordem do Dia: 3.1. Prestação de Contas desta 71 
Instituição, correspondente ao ano 2007 e Relatório de Gestão de 2007 do 72 
CEFET-BA. Relator: Conselheiro Prof. Rogério Nadier Rodrigues. 73 
Primeiramente, foi apreciado o Relatório de Gestão. A Senhora Presidente pediu 74 
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desculpas ao Conselheiro Relator pelo atraso no envio dos documentos, mas 75 
explicou que a formatação do Relatório é complicada, pois constam dados de 76 
várias Unidades. O Conselheiro Relator parabenizou a Coordenação de 77 
Planejamento pelo eficiente trabalho, considerando o melhor Relatório da 78 
Instituição que ele teve acesso nos últimos anos, mas precisa de uma revisão 79 
criteriosa, principalmente, nos resultados de algumas tabelas Em seguida, 80 
procedeu à leitura do Parecer. Na parte da Introdução, cita que o Relatório está 81 
apresentado dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação em vigor, 82 
estando estruturado em capítulos, na seguinte ordem: Identificação; 83 
Responsabilidades Institucionais; Estratégia de Atuação; Gestão de Programas e 84 
Ações; Desempenho Operacional; Considerações Finais e Anexos. Apresenta 85 
uma análise dos cursos, ofertados pelas Unidades de Ensino da Instituição, 86 
fazendo observações e comentários detalhados a respeito dos seguintes itens: 87 
Graduação; Nível Técnico; Campus Salvador; Campus Unidade de Simões 88 
Filho; Campus Unidade de Barreiras; Campus Unidade de Eunápolis; Campus 89 
Unidade de Valença; Campus Unidade de Vitória da Conquista; Campus 90 
Unidade de Santo Amaro; Pós-Graduação e Pesquisa; Extensão; Gestão de 91 
Pessoal; segue transcrita a Conclusão do Parecer sobre o Relatório de Gestão: “ 92 
Esta Relatoria considera que na área de ensino os resultados apresentados 93 
demonstram: .Existe um crescimento bastante expressivo no número de alunos 94 
matriculados, em todos os cursos e em todas as Unidades da Instituição. . Cabe 95 
ressaltar que considero preocupante os resultados apresentados pela UNED de 96 
Valença, merecendo uma atenção especial por parte da diretoria a identificação 97 
e a busca por melhores desempenhos administrativos desta Unidade. . É 98 
necessário uma intervenção da Diretoria no sentido de identificar o real 99 
problema na operacionalização do PROEJA, pois em várias Unidades o índice 100 
de evasão é superior a 50% (cinqüenta pontos percentuais). . O desempenho da 101 
Diretoria de Relações Empresariais não tem acompanhado o processo de 102 
crescimento da Instituição, necessitando de um redirecionamento de suas 103 
atividades/objetivos. Como informações adicionais, podemos afirmar que não 104 
houve decréscimo no quadro de docentes de nenhuma unidade, muito pelo 105 
contrário a maioria experimentou aumento do quadro, tanto de docentes quanto 106 
do quadro de técnicos administrativos, do exposto somos favoráveis à 107 
aprovação do presente Relatório de Gestão.”Após a apresentação do Parecer, 108 
houve as seguintes manifestações: o Conselheiro Prof. Albertino falou sobre a 109 
evasão no Curso PROEJA, citando que o corpo docente sente dificuldade para 110 
ministrar aulas nesse Curso, embora fosse realizado um Curso de Especialização 111 
para seus professores. Salientou que mais de trinta milhões de brasileiros 112 
precisam dessa oportunidade e que o Conselho de Dirigentes dos Centros 113 
Federais de Educação Tecnológica - CONCEFET fez solicitação ao MEC para 114 
que esse tipo de curso seja mais conhecido e já se pensou numa campanha 115 
nacional para sua divulgação; o Conselheiro Prof. Alex disse que  professores da 116 
Escola Agrotécnica de Catu ficam desmotivados, em razão desse Curso ser 117 
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oferecido no turno noturno. Acredita que lá a evasão está menor, devido aos 118 
benefícios proporcionados a esses alunos, como o oferecimento de jantar, 119 
funcionamento da Biblioteca, além do atendimento de Orientadora Educacional, 120 
Supervisora e Psicóloga; a Conselheira Pedagoga Celiana disse que o Relator 121 
foi bastante minucioso e demonstrativo no seu Parecer, porém foi duro ao 122 
propor o fechamento da Unidade de Valença, proposta que ela ousa fazer o 123 
destaque para a sua preservação e uma redefinição de propósitos, por estar a 124 
mesma instalada numa cidade próspera do interior, pois além de vocação 125 
regional, como a própria pesca, atividade econômica da região, Valença tem 126 
uma tradição na agricultura, pecuária e no turismo; o Conselheiro Prof. Rogério 127 
falou que, na realidade, se fizer uma análise eminentemente técnica, o resultado 128 
final será pelo fechamento da Unidade, porque o número de alunos é muito 129 
pequeno se comparado ao das outras Unidades, além de ser preciso aumentar o 130 
número de cursos e de vagas, pois os dados são comprometedores; a Senhora 131 
Presidente informou que, no próximo mês de abril, o Prof. Edmar, Coordenador 132 
Nacional de Pesca, da SETEC/MEC, responsável por um Projeto de Pesca do 133 
Governo Federal, visitará a Unidade  com o objetivo de revitalizá-la. Explicou 134 
que essa Unidade foi criada como Escola de Pesca e é conhecida como tal, 135 
entretanto, não deu certo dessa forma, mas está trabalhando para ver se é esse 136 
realmente o seu perfil. Sobre o Curso PROEJA, destinado aos jovens e adultos, 137 
disse que o índice de evasão existe em todos os estados e a procura é pequena 138 
por ser na Modalidade Integrada. Salientou que, esse projeto do governo, 139 
possibilita uma qualificação profissional e espera que, sendo divulgado, 140 
nacionalmente, passe a ter mais aceitação; o Conselheiro Dr. Tarciso acha que a 141 
comunidade de Valença deve ser consultada sobre os Cursos que considera mais 142 
viáveis, principalmente, na área da agricultura; o Conselheiro Prof. Nilton falou 143 
que não é a primeira vez que o problema da Unidade Valença vem à tona, pois 144 
em outros relatórios já foi pontuada a questão e sempre há um debate em torno 145 
de qual a oferta de curso a ser feita nessa Unidade. Citou que o Governo do 146 
Estado criou uma Superintendência de Educação Profissional, com um plano 147 
arrojado de ampliação da Rede Estadual de Educação Profissional. Salientou 148 
que o problema da qualificação no mercado de trabalho é sério e o CEFET tem 149 
aumentado essa oferta. Informou que a Secretaria do Trabalho trata da 150 
intermediação profissional e, de fato, tem sido difícil atender às demandas para 151 
determinado tipo de profissão, às vezes, as mais simples. Considerou urgente a 152 
articulação de esforços das várias iniciativas, para evitar uma superposição de 153 
ações; o Conselheiro Dr.Gustavo falou que teve a oportunidade de freqüentar 154 
este Conselho, nos últimos anos, e de ter acesso aos Relatórios de Gestão e 155 
concorda com o Relator que esse teve uma melhoria profunda, mas sentiu falta 156 
de indicadores que possam medir a inserção dos alunos, até para retroalimentar a 157 
Instituição. Sugeriu que se faça um balanço nas ofertas dos Cursos, para 158 
conhecer o que cada Instituição oferece,  evitando a duplicidade e redundância, e 159 
que se tente implantar algum tipo de metodologia nesse sentido. Colocou o 160 
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SENAI à disposição, caso o CEFET se interesse em conhecer a metodologia, por 161 
lá utilizada. Votou favorável à aprovação dos documentos e se retirou 162 
justificando a necessidade de ausentar-se da reunião. O Parecer sobre o 163 
Relatório de Gestão/2007 do CEFET-BA foi aprovado, com as recomendações 164 
aqui registradas. O Relator passou a fazer a leitura do Parecer sobre a 165 
Prestação de Contas/2007, o qual cita, na parte da Introdução, que a mesma 166 
está apresentada dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação em vigor, 167 
estando estruturada em capítulos na seguinte ordem: .Balanços; .Demonstrativos 168 
das Variações; .Prestação de Contas; .Demonstração da Dotação; .Execução por 169 
Programas de Trabalhos; .Execução da Despesa; .Recursos do Tesouro; .Receita 170 
Própria; .Objetos de Convênios; .Manutenção das Diversas Unidades. Na análise 171 
consta que a receita prevista para o exercício de 2007 foi de R$ 97.402.353,33 172 
(noventa e sete milhões, quatrocentos e dois mil, trezentos e cinqüenta e três 173 
reais e trinta e três centavos), foi realizada uma arrecadação de R$ 174 
97.327.077,37 (noventa e sete milhões, trezentos e vinte e sete mil, setenta e sete 175 
reais e trinta e sete centavos), representando um acréscimo de 42% (quarenta e 176 
dois inteiros percentuais) em relação ao orçamento do exercício de 2006. Segue 177 
transcrita a parte final do Parecer: “ Esta relatoria considera que a prestação de 178 
contas apresentada para análise, não contém nenhuma discrepância nos 179 
balanços (orçamentário, financeiro e patrimonial), ressaltando apenas: .o 180 
déficit orçamentário demonstra a completa dependência desta Instituição, em 181 
relação aos créditos orçamentários da União; .o déficit financeiro é decorrente 182 
dos procedimentos de fechamento do exercício; .o superávit patrimonial 183 
demonstra que houve um acréscimo real do patrimônio desta Instituição, 184 
durante o exercício de 2007. Considero que os recursos disponibilizados foram 185 
aplicados em conformidade com as normas e os procedimentos estabelecidos, e, 186 
estando todas as movimentações realizadas, registradas nos sistemas de 187 
controle e acompanhamento implantados pelo Governo Federal (Siaf, Sidor, 188 
Siape, Sicaf, e Siasg) pronuncia-se favorável à sua aprovação.” Após a 189 
apresentação do Parecer, houve as seguintes manifestações: o Conselheiro Prof. 190 
Albertino falou que um dos principais elementos da receita própria do CEFET 191 
ter crescido foi a arrecadação proveniente do pagamento das taxas do processo 192 
seletivo, numa ação simples, mas eficiente, decorrente do convênio com a 193 
Secretaria de Educação, o qual possibilitou que fossem incluídos nos malotes, 194 
para as diversas escolas, documentos de divulgação do processo seletivo desta 195 
Instituição, o que resultou, este ano, em mais de 28.000 candidatos inscritos, 196 
quando no ano anterior foi de cerca de 23.000; o Conselheiro Dr.Tarciso 197 
salientou a necessidade da Instituição viabilizar ações junto às empresas, para 198 
que os recursos financeiros não sejam só institucionais; a Senhora Presidente 199 
explicou que é da competência do Departamento de Relações Empresariais- 200 
DIREP implementar ações que viabilizem melhores condições desta Instituição, 201 
entretanto, existem solicitações para celebração de convênios, prestações de 202 
serviços educacionais,  realização de cursos por empresas, mas esbarram na falta 203 
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de espaço físico. Disse que o Conselheiro Prof. Nilton vem se empenhando junto 204 
ao Governo do Estado, a fim de que se consiga um terreno do Parque 205 
Tecnológico, para ampliar a capacidade física desta Instituição; o Conselheiro 206 
Prof. Nilton destacou o incremento nas receitas, decorrentes de convênios e 207 
transferências governamentais diversas, não querendo com isso minimizar a 208 
importância da receita própria de arrecadação, mas, nesse particular, talvez 209 
merecesse uma análise mais minuciosa sobre a possibilidade da oferta de 210 
serviço, não apenas àquela ligada diretamente ao ensino, mas serviços de outra 211 
natureza, como auditoria, pareceres técnicos, dentre outros. Disse que a receita 212 
de 1,6%, relativamente pequena, não chega a ser uma característica exclusiva 213 
deste CEFET, mas das instituições públicas. Considerou que o esforço de 214 
captação de recursos, vindos de convênios, mostra que há um dinamismo na 215 
Instituição e a integração com outras Unidades, seja do Estado ou da União, 216 
deve ser louvada e estimulada. Citou que o Governo do Estado tem um 217 
investimento alto na qualificação profissional e este ano vai mais que duplicar os 218 
recursos destinados à qualificação e que esse serviço em geral é feito através de 219 
contratação de terceiros, como é o caso do SENAI que é um dos principais 220 
fornecedores de serviços ao Estado. Sugeriu que o CEFET analisasse algum tipo 221 
de mecanismo que não dependesse fundamentalmente da disponibilização de 222 
espaço físico para a realização da prestação de serviços; a Conselheira Urânia 223 
falou que até mesmo sem fazer uma análise dos documentos, como gostaria, 224 
pela falta de tempo, com a apreciação da matéria pelo Relator, pôde ter uma 225 
visão geral de todas as ações feitas pelo CEFET em 2007. Indagou como fica a 226 
aprovação dos mesmos, diante das correções solicitadas pelo Relator. Esse então 227 
explicou que são apenas questões de somas e a aprovação não fica 228 
comprometida. O Parecer sobre a Prestação de Contas foi aprovado. A Senhora 229 
Presidente agradeceu ao Relator por, mais uma vez, ter elaborado, com 230 
eficiência, o Parecer sobre a Prestação de Contas e o Relatório de Gestão desta 231 
Instituição. Os Conselheiros também se manifestaram apresentando 232 
congratulações ao Relator pelo Parecer apresentado. 3.2 Projeto Pedagógico 233 
Institucional CEFET-BA. Relatora: Conselheira Pedagoga Celiana Maria 234 
dos Santos.  A Relatora procedeu à leitura do Parecer, no qual comunica que 235 
esse Projeto é um documento-síntese do empenho coletivo de todos os 236 
segmentos constituintes desse espaço institucional: estudantes, docentes e 237 
técnicos-administrativos. Em seguida, cita que o CEFET-BA passa por um 238 
processo de redefinição de seus propósitos, enquanto instituição educacional, em 239 
face da necessidade de corresponder às complexidades do mundo 240 
contemporâneo. Salienta, no Parecer, que esse Projeto, por meio do ensino, da 241 
pesquisa e da extensão, lança as bases para a formação do cidadão crítico-242 
propositivo e do futuro profissional engajado entre os desafios do mundo do 243 
trabalho e a preservação da natureza, essa, fonte da própria existência. Menciona 244 
também que o Projeto Pedagógico Institucional não é um documento rígido, 245 
pelo contrário, estará sujeito às necessidades de acompanhamento e constantes 246 
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revisões. Em toda a trajetória até o presente estágio desse Projeto, o CEFET-BA 247 
se comprometeu com a agregação de recursos fundamentais, a exemplo de 248 
consultoria pedagógica especial, realização de seminários, realização do I 249 
Congresso do CEFET-Ba e de jornadas pedagógicas, ferramentas indispensáveis 250 
à construção desse documento. Apresenta proposições de alterações, inclusive, 251 
quanto ao item Diretrizes para a avaliação da aprendizagem, sobre o Conselho 252 
de Classe, relacionadas em oito itens do Parecer. Segue transcrita a parte da 253 
Conclusão: “Em face do exposto, e acreditando ter cooperado para o 254 
desempenho referenciado desta instituição educacional, esta Conselheira 255 
submete sua apreciação aos demais membros deste honrado Conselho Diretor e 256 
encaminha aprovação do Projeto Pedagógico Institucional do CEFET-BA”. 257 
Após a explanação do Parecer, houve manifestações dos Conselheiros a seguir: 258 
o Conselheiro Prof. Albertino salientou que a construção do PPI foi 259 
compromisso da Profª Aurina com a comunidade, ao tempo em que solicitou 260 
que ficasse aqui registrado o seu agradecimento às comissões organizadoras do 261 
Congresso e, em particular, ao Prof. Alexandre Oxley, seu Coordenador, que 262 
não interviu na construção do documento, respeitando as falas de todos os 263 
segmentos da Instituição, dialogando com os Sindicatos, Coordenadores de 264 
Cursos, membros da Comissão Própria de Avaliação - CPA, estudantes, sendo o 265 
Projeto de total  responsabilidade dos membros da comunidade do CEFET-BA. 266 
Em seguida, recomendou que sejam estabelecidos parâmetros mínimos para que 267 
o estudante tenha direito a se submeter ao processo de recuperação paralela, 268 
salvo em casos excepcionais. Sugeriu que no trecho, constante do último 269 
parágrafo da página 81, transcrito a seguir, ao invés do percentual de 25% seja 270 
20% e que se faça essa alteração na Organização Didática: “Devemos 271 
estabelecer critérios para que o aluno tenha direito a freqüentar a recuperação: 272 
máximo de faltas durante o período de 25%...”; a Conselheira Pedagoga 273 
Celiana propôs que a sugestão seja discutida quando for apreciada a 274 
Organização Didática neste Conselho. Informou que o percentual é instituído 275 
por lei e, no seu entendimento, a alteração implicará em modificação da 276 
compreensão de ensino em sala de aula, por parte dos professores. Citou que a 277 
Coordenação Pedagógica fez um levantamento sistematizado e constatou que 278 
muitos estudantes não freqüentam as aulas não é porque não querem aprender ou 279 
por displicência, mas por terem medo de enfrentar a sala de aula com a carga de 280 
limitação cognitiva. Em seguida, falou que o público, que tem afluído ao 281 
CEFET, é cada vez mais de adolescente e a ocupação dela, como Pedagoga, é 282 
instigar a produção do conhecimento, com responsabilidade, e verificar de que 283 
forma estão sendo desenvolvidos e implementados os saberes, para que os 284 
estudantes tenham responsabilidade da pontualidade, da participação e tenham 285 
prazer de freqüentar o CEFET; o Conselheiro Prof. Albertino afirmou que o 286 
aluno deve ir para a sala de aula, lugar privilegiado para ele enfrentar suas 287 
dificuldades e limitações, pois entende que, legalmente, estará infringindo 288 
normas, se assim não o fizer, porque a lei exige 75% de sua presença em sala de 289 
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aula; a Conselheira Urânia foi da opinião que a proposta do Prof. Albertino seja 290 
remetida à Organização Didática; o Conselheiro Prof. Nilton disse que, há anos, 291 
vem sendo discutida a necessidade da Instituição ter um projeto dessa natureza, 292 
lembrando que participou da abertura do Congresso, o que levou à aprovação 293 
desse Projeto. Concordou que, esse momento, é muito importante e acha 294 
pertinentes todas as observações feitas pela Pedagoga Celiana. Quanto à 295 
proposta, sugeriu que seja tratada na Organização Didática e que este Conselho 296 
faça algum tipo de sinalização, ainda que seja na linha das observações feitas 297 
pelo Conselheiro Prof. Albertino, mas não amarrando percentuais. Considerou 298 
imprescindível, no momento da aprendizagem, a participação do estudante em 299 
sala de aula; a Senhora Presidente falou que o ponto destacado pelo Prof. 300 
Albertino será remetido à Organização Didática, para apreciação pelo 301 
CONSEPE e Conselho Diretor. O Parecer foi aprovado, com as observações 302 
aqui registradas. O Conselheiro Prof. Albertino propôs, e foi acatado, que a 303 
Relatora e ele fizessem a revisão final do PPI e, posteriormente, o colocasse no 304 
site da Instituição, para conhecimento da comunidade. A Senhora Presidente 305 
agradeceu a Relatora pelo brilhante relato e aos que colaboraram com a 306 
construção desse Projeto. Disse estar emocionada, por sua aprovação neste 307 
Conselho e que será um grande desafio a sua implementação. 3.3 Plano do 308 
Curso Técnico de Tecnologia da Informação, na Modalidade Subseqüente, 309 
da Unidade de Santo Amaro. Relator: Conselheiro Prof. Albertino Ferreira 310 
Nascimento Júnior. O Relator informou da impossibilidade de relatá-lo nesta 311 
reunião e que já manteve contato com a Comissão Elaboradora de que os ajustes 312 
vão precisar de um debate, em relação à proposta do MEC, quanto à construção 313 
de planos dessa natureza. Disse também que, ao dialogar com a Pedagoga da 314 
Unidade, a mesma posicionou-se no sentido de que a Comissão deve se 315 
apropriar das orientações do MEC, para o Plano ser devidamente ajustado. 3.4 316 
Critérios de Carga Horária dos Docentes do CEFET-BA. Relator: 317 
Conselheiro Prof. Nilton Vasconcelos Júnior. O Relator procedeu à leitura do 318 
Parecer, no qual relata o processo de elaboração desses Critérios, mencionando 319 
o início do trabalho, em 2006, pela Comissão Elaboradora; encontros com 320 
professores da Unidade Salvador, solicitados pela Relatora do CONSEPE; 321 
contribuições que essa recebeu, por escrito; apreciação e aprovação por esse 322 
mesmo Conselho, com votos contrários dos seus representantes docentes do 3º 323 
grau. Em seguida, comunica que realizou uma reunião no dia 18 de março 324 
último, à qual se fizeram presentes trinta professores, para discussão da 325 
proposta, sendo apresentadas sugestões de alterações pontuais em diversos 326 
aspectos, relacionadas no seu Parecer. Segue transcrita a parte final do Parecer: 327 
“Deve-se louvar o esforço empreendido até aqui pela comissão presidida pelo 328 
Prof. Elias Ramos na elaboração da proposta original; pelas consultas 329 
desenvolvidas sob a coordenação da Profª Luzia Mota, condensadas em seu 330 
parecer aprovado pelo CONSEPE; e pelo interesse despertado na comunidade 331 
docente em torno do assunto. O debate, no entanto, não poderá se prolongar ad 332 
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infinitum. As necessidades da administração na regulamentação da matéria 333 
devem ser observadas, impedindo que a falta de critério conduza a tratamento 334 
arbitrário e desigual. Consideradas as circunstâncias,em especial o tempo que 335 
este Relator teve para elaborar seu parecer, propõe-se: - a realização de 336 
estudos de impacto e eventual estabelecimento de parâmetros com vistas à 337 
aplicação da norma a ser aprovada; - a elaboração de Minuta de proposta para 338 
Consulta à comunidade docente, sob a coordenação do Relator, consideradas 339 
as contribuições já apresentadas ou que venham a ser apresentadas no curto 340 
prazo; - apreciação da matéria em CARÁTER CONCLUSIVO pela próxima 341 
reunião do Conselho Diretor.”Após a apresentação do Parecer, houve as 342 
seguintes manifestações: o Conselheiro Prof. Rogério apresentou congratulações  343 
ao Relator pelo excelente Parecer. Disse que os professores de 3º grau, inclusive, 344 
ele, não se expressaram sobre a matéria, tão importante e polêmica, durante os 345 
dois anos de tramitação do processo, porque não tiveram a oportunidade dessa 346 
participação. Informou que, somente, foi convidado para a reunião realizada 347 
pelo Relator. No seu entendimento, não é possível, legalmente, a Instituição 348 
tratar as carreiras dos Professores de 1º e 2º graus e Ensino Superior, como se 349 
fossem homogêneas, por serem distintas, uma vez que as promoções, salários e 350 
aposentadorias das mesmas são diferentes; o Conselheiro Prof. Albertino 351 
parabenizou também o Relator pelo Parecer. Pronunciou-se no sentido de que 352 
essa normatização precisa ser criteriosa, para não trazer dificuldades quanto à 353 
distribuição da carga horária dos docentes, desde quando a Instituição não 354 
dispõe de autonomia para contratar professores. Sugeriu que se crie uma norma 355 
com duas tabelas; o Conselheiro Dr. Tarciso propôs tabelas distintas; a 356 
Conselheira Pedagoga Celiana considerou que a atividade de ensino é um 357 
indicador importante para definir o ponto de carreira, não devendo pois ser 358 
entendida essa atividade como sendo, apenas, o exercício docente em sala de 359 
aula, sem transmitir conteúdo, porque vai de encontro ao que está previsto no 360 
PPI. Continuando, reconheceu ser penoso para os professores enfrentarem 361 
turmas com mais de 40 estudantes, que não são as condições ideais, mas reais. 362 
Tem consciência de que a Instituição não pode corresponder a esse anseio do 363 
corpo docente, mas é uma defesa que ela quer fazer, na tentativa de melhorar as 364 
condições de trabalho; a Senhora Presidente considerou esta Instituição 365 
diferente da Universidade, por tratar do ensino verticalizado e, como tal, deve 366 
ser tratada de forma diferente. Lembrou que foi incorporado a este CEFET uma 367 
Instituição isolada, de 3º grau, que trouxe uma outra carreira. Concorda com os 368 
Professores do Ensino Superior que as carreiras são diferentes. Salientou que 369 
esses critérios foram discutidos no CONSEPE, inclusive, até à exaustão, além de 370 
ter ficado no site da Instituição, por muito tempo, aguardando sugestões. 371 
Manifestou-se para expressar o seu desejo de que esses critérios sejam justos 372 
para todos e que o processo continue sendo discutido amplamente; o 373 
Conselheiro Prof. Alex disse que, conforme levantamento feito na Escola 374 
Agrotécnica de Catu, os professores substitutos têm a carga horária mais 375 
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sacrificada. Ressaltou que um dos problemas do Gestor é administrar os 376 
afastamentos de professores, por motivos diversos. Após ampla discussão, a 377 
Senhora Presidente sugeriu e foi acatado por todos, que se constitua comissão, 378 
para elaborar nova proposta, com base no Parecer do Relator, porém que seja 379 
apreciada pelo CONSEPE, antes do Conselho Diretor. Este Colegiado 380 
recomendou os seguintes nomes para integrarem a comissão: Professores do 3º 381 
grau, João Alfredo de Almeida Barros, presidente, Mário Cezar Alves da Silva e 382 
Fabrício Gerônimo Simões Silva, e Professores de 1° e 2° graus, Luzia Matos 383 
Mota e Dan Oliveira Santana. Foi deliberado que a Profª Mirtânia Antunes Leão 384 
será a Relatora no CONSEPE e no Conselho Diretor, continua o mesmo Relator.                385 
3.5  Projeto de Revisão Curricular do Curso Superior em Administração,  386 
da Unidade de Salvador. Relator: Conselheiro Prof. Rogério Nadier 387 
Rodrigues. A Senhora Presidente informou que precisou elaborar uma Portaria, 388 
“ad-referendum” do Conselho Diretor, aprovando o Projeto, por um tempo 389 
determinado, a fim de que os alunos novos pudessem ser matriculados. 390 
Agradeceu ao Relator pela sua compreensão ao ser consultado nesse sentido, 391 
considerando que o mesmo pediu vistas do processo na reunião realizada em 392 
19/12/07. Com a palavra, o Senhor Relator informou que o seu Parecer é datado 393 
de 26/12/2007, por ter apresentado as recomendações de ajustes, após a referida 394 
reunião, as quais na maioria foi atendida. Em seguida, procedeu à leitura do 395 
Parecer, no qual apresenta sugestões, transcritas a seguir: 1. Excluir a disciplina 396 
‘Metodologia da Pesquisa’ HUM 103, pois possui os mesmos objetivos, ementa 397 
igual e bibliografia semelhante, à disciplina ‘Metodologia Cientifica’, HUM 398 
150, passando a denominar-se ‘Metodologia Científica da Pesquisa’. 2. Inserir 399 
no currículo profissionalizante a disciplina ‘Gestão da Segurança e do Meio 400 
Ambiente’, com a fusão das disciplinas optativas ‘Higiene e Segurança do 401 
Trabalho e Ciências Ambientais‘. Justificativa: Atender às exigências 402 
legais;fornecer aos alunos conhecimentos sobre as relações da Área de 403 
Segurança, principalmente nos aspectos de legislação e, também, de Meio 404 
Ambiente, organizações ecologicamente corretas.  Pré-requisitos: Direito e 405 
Legislação Social, ADM 540. Gestão de Pessoas I, ADM 513. 3. Inserir na 406 
ementa da disciplina ‘Administração Financeira e Orçamentária II’, ADM 507, 407 
(bolsa de valores, investimentos de riscos, captação de recursos com 408 
lançamentos de ações, etc). 4. Suprimir conceitos/ferramentas já ultrapassados, 409 
tipos ‘Cenários Futuros’, ‘Planejamento Estratégico’, etc. Apresenta também 410 
propostas de Revisões/Modificações, a serem efetuadas no Projeto, constantes 411 
de dez itens do Parecer. Salienta, ao final, que as sugestões feitas pelo primeiro 412 
Relator, Prof. Albertino, devem ser acatadas, na sua totalidade, por serem 413 
pertinentes. Com a palavra, o Conselheiro Prof. Nilton informou que, ao realizar 414 
o debate sobre a carga horária docente, foi convidado para uma reunião com os 415 
professores do Departamento de Administração e Tecnologia de Processos 416 
Industriais e Químicos, oportunidade em que lhe entregaram um documento, 417 
datado de 11/01/2008, elaborado em conseqüência do Parecer do Conselheiro 418 
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Rogério, assinado pela Profª Lívia Santos Simões, Chefe do Departamento, Prof. 419 
Antonio Renildo Santana Souza, Coordenador do Curso de Administração e 420 
Prof. Carlos Alex Cantuária Cypriano, pela Comissão de Elaboração do Projeto. 421 
Acha positivo enriquecer o debate e esse documento faz uma série de 422 
observações, principalmente, no que se refere aos 04 itens de sugestões, 423 
constantes do Parecer, mas, no fundamental, acata na sua grande maioria as 424 
sugestões do Relator, sobretudo, as chamadas revisões a serem efetuadas no 425 
Projeto. Comunicou que as alterações solicitadas pelo Conselheiro Albertino 426 
foram atendidas. Levando em consideração o documento, disse ter o privilégio 427 
de discordar dos pontos 1, 2, 3 e 4 do Parecer, esperando a compreensão do 428 
Relator e a sua objeção possivelmente. Manifestou-se, a seguir, sobre os 429 
referidos pontos: 1. A ementa de Metodologia da Pesquisa, no Projeto enviado 430 
ao Conselho, está idêntica à ementa de Metodologia Cientifica, por um equívoco 431 
de digitação, estando anexadas as corretas no documento. O corpo docente do 432 
Curso de Administração verificou a necessidade da oferta de duas disciplinas de 433 
natureza metodológica, de melhor capacitação do aluno, primeiro, para a 434 
compreensão do pensamento epistemológico e científico, e para a elaboração de 435 
resenhas, resumos, fichamentos bibliográficos, e, depois, mais adiante, prepará-436 
lo para a construção do Trabalho de Conclusão do Curso, de natureza 437 
monográfica; 2. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 438 
Graduação em Administração não fazem menção à oferta da disciplina Higiene 439 
e Segurança do Trabalho, portanto a mesma deve ser mantida como optativa.  440 
Ela surge no Curso de Administração, naturalmente, em desdobramento ao 441 
histórico do próprio Curso, que foi o fato de ser baseado num Curso de 442 
Tecnólogo, existente ainda no CENTEC. As disciplinas, tanto Segurança do 443 
Trabalho quanto Ciências Ambientais, devem ser mantidas separadas, como 444 
ocorre, hoje, e devem atender ao tronco comum dos cursos de Administração, 445 
Engenharia Industrial Mecânica e Engenharia Industrial Elétrica. Explicou que a 446 
sugestão do Relator, se aprovada, trará implicações para os Cursos de 447 
Engenharia, tendo em vista que as duas disciplinas estão no Projeto, como 448 
optativas. O Conselheiro Prof. Rogério informou que a sua proposta está em 449 
conformidade com os Cursos de Engenharia. O Conselheiro Prof. Albertino 450 
recomendou que a disciplina Gestão da Segurança e do Meio Ambiente seja 451 
inserida no Currículo, como optativa e não como profissionalizante, e oferecida 452 
com o mesmo Código dos Cursos de Engenharia; 3. As sugestões de conteúdo 453 
financeiro já estão contempladas na Ementa da disciplina Finanças Corporativas. 454 
O Senhor Relator considerou a informação esclarecedora; 4. Disse que a 455 
Comissão Elaboradora observa que as Diretrizes Curriculares desse Curso 456 
estabelecem, de forma explícita, o Planejamento Estratégico como um dos 457 
conteúdos de formação profissional. Ademais essa área específica de 458 
Administração é encontrada nos conteúdos dos currículos de cursos nas mais 459 
importantes instituições de ensino do país. Para o Conselheiro, hoje, se concebe 460 
o Planejamento Estratégico, como algo indispensável, porque precisa se ter uma 461 
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idéia de onde se quer chegar e de como chegar, mas que deve ser, sobretudo, 462 
flexível, no sentido de se ajustar permanentemente às mudanças do cenário 463 
existente. O Conselheiro Prof. Rogério falou que o Planejamento Estratégico 464 
está em desuso no mundo inteiro, porque não se pode prever o cenário daqui a 465 
05, 10 anos, pois com as mudanças do mundo globalizado muito rápidas, com a 466 
inovação tecnológica, não existe mais condições de se fazer, em nenhuma 467 
instância, o Planejamento Estratégico, porém se faz estratégia de planejamento, 468 
que é o básico em gestão. O Conselheiro Prof. Nilton sugeriu que o Parecer seja 469 
votado com três destaques, correspondentes aos pontos 1, 2 e 4, que devem ser 470 
votados, separadamente e, se acatados, o Parecer será aprovado com ressalvas. 471 
O ponto 3 será excluído, sem precisar ser votado, considerando a manifestação 472 
do Relator. A Senhora Presidente submeteu em votação os três pontos. A 473 
maioria votou pela exclusão dos pontos 1 e 4 e pela aprovação da proposta do 474 
Conselheiro Prof. Albertino, referente ao ponto 2. O Parecer foi aprovado com 475 
as ressalvas aqui registradas. O Conselheiro Prof. Nilton sugeriu que o ato de 476 
aprovação do Projeto seja por tempo indeterminado e que seja revogado o 477 
anterior. 04. Comunicações dos Conselheiros. Neste item, o Conselheiro Dr. 478 
Tarciso informou que irá se afastar deste Conselho, a partir de 04 de junho 479 
próximo, para se candidatar à prefeitura de Macajuba, cidade onde nasceu; 05. 480 
O que ocorrer. A Senhora Presidente comunicou, com pesar, o falecimento 481 
repentino do representante suplente dos servidores técnico-administrativos neste 482 
Conselho, Sr. Paulo César Ferreira Cunha, no dia 22 de dezembro/2007. Não 483 
havendo mais nada a ser registrado, eu, Maria do Carmo Souza Farias, 484 
Secretária dos Conselhos, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada 485 
conforme, será aprovada e por todos assinada.                                                                       486 


