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CEFET-BA, REALIZADA EM 27.09.2006 

 
 
Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e seis, 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 titular da 5 

Federação das Indústrias, Dr. Gustavo Leal Sales Filho; representante suplente 6 

da Federação do Comércio, Sra.Urânia Maria da Silva Martins; representantes 7 

titulares do corpo docente, Profs. Albertino Ferreira Nascimento Júnior e 8 

Rogério Nadier Rodrigues e representante suplente do corpo docente, Prof. 9 

Elias Ramos de Souza; representante titular dos servidores técnico-10 

administrativos, Pedagoga Celiana Maria dos Santos. Foram justificadas as 11 

ausências dos Conselheiros: representantes titular e suplente, respectivamente, 12 

da Federação da Agricultura, Dr. Hadson Andrade de Pinheiro e Dr. Fernando 13 

Albiani Alves; representante titular da Federação do Comércio, Sra. Angélica 14 

Cruz Leahy; representante titular do corpo docente, Prof. Nilton Vasconcelos 15 

Júnior. Os trabalhos desta sessão foram iniciados pela Senhora Presidente com 16 

os assuntos constantes da Pauta: 01. Apreciação e aprovação da Ata da 17 

Reunião de 26.05.2006, que foi aprovada. 02. Expediente. A Senhora 18 

Presidente prestou as seguintes informações: a) designações dos Diretores das 19 

Unidades de Ensino e dos Chefes dos Departamentos Acadêmicos, conforme 20 

eleições realizadas junto à comunidade; b) inauguração da Unidade de Santo 21 

Amaro, tendo já realizado o concurso público para docentes e técnico-22 

administrativos, bem como o Exame de Seleção, com 1.200 candidatos inscritos 23 

para 160 vagas; c) Centro de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos 24 

Humanos de Simões Filho, brevemente, será transformado em Unidade de 25 

Ensino, tendo realizado seu Exame de Seleção com 1.800 inscritos para 240 26 

vagas. Também neste item comunicou que se desenrola uma ação judicial, 27 

impetrada pelo Cefet-BA, contra a Fundação CEFETBAHIA que apoiava a 28 

instituição anteriormente. Prosseguindo, citou que a mencionada Fundação 29 

realizou um concurso, onde os inscritos alegaram que houve irregularidades, 30 

fazendo suas reclamações ao Cefet, em razão do nome que a mesma continua 31 
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usando. Continuando, fez a leitura de Nota Pública, emitida, recentemente, pela 32 

direção geral, comunicando a todos que o Cefet-BA não é responsável por 33 

qualquer atividade desempenhada pela referida Fundação, cuja extinção e 34 

desvinculação do seu nome é objeto de Ação Judicial em tramitação na Justiça 35 

Federal desta capital e que reclamações e denúncias em decorrência de eventuais 36 

irregularidades cometidas pela Fundação em apreço deverão ser a ela dirigidas, 37 

por serem da sua única e inteira responsabilidade. Ainda com a palavra, 38 

informou que está sendo viabilizada uma Fundação que dê apoio ao ensino, a 39 

pesquisa e a extensão, solicitando informações ao Conselheiro Prof. Rogério 40 

nesse sentido, passando este a dizer que o Cefet-BA está contando com a valiosa 41 

ajuda do Conselheiro Dr. Gustavo para que grandes indústrias e grandes 42 

empresas venham a ser instituídoras da nova Fundação. O Conselheiro Dr. 43 

Gustavo informou que é bastante prazerosa essa ajuda e que a reunião está 44 

marcada para o próximo dia 03, no Salão Nobre da Federação das Indústrias, 45 

com o objetivo de sensibilizar as indústrias, acreditando num grande êxito. Em 46 

seguida, informou que o Presidente da FIEB estará presente à sessão. O 47 

Conselheiro Prof. Rogério falou que já realizou as visitas programadas, 48 

inclusive, ao Promotor Público de Fundações e o novo Estatuto está sendo 49 

analisado, com chance de ser aprovado antes da reunião, o que o Conselheiro 50 

Dr. Gustavo considerou ótimo. 03. Ordem do dia: Conforme solicitação do 51 

Conselheiro Prof. Rogério houve inversão da Pauta, passando o item 3.5 a ser 52 

3.1 Projeto do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia, da Unidade de 53 

Salvador. Relator: Conselheiro Prof. Rogério Nadier Rodrigues. O Relator 54 

procedeu à leitura do seu Parecer, onde menciona Decreto, Resolução e Leis que 55 

dispõem sobre o Projeto. Em seguida, cita que o documento está paginado e 56 

estruturado em nove capítulos, ali relacionados. Na parte da Análise, informa 57 

sobre os Pareceres dos Relatores no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - 58 

Consepe, bem como faz observações em relação ao estudo de demanda de 59 

mercado, aos dados apresentados, tendo como fonte o IBGE, às instalações e 60 

equipamentos, ao quadro docente, aos objetivos específicos, item II, “identificar 61 

os equipamentos e dominar as técnicas de tratamento”, dentre outras. Segue 62 

transcrita a Conclusão do Parecer: “Este Relator sugere que o documento, 63 

contendo o Projeto do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia a ser 64 

implantado na Unidade Sede de Salvador, retorne à comissão responsável pela 65 

sua elaboração, para que sejam acatadas todas as sugestões do Prof. Hugo 66 

Antonio Nunes Silva, as quais considero imprescindíveis para a viabilização da 67 

implantação do curso, além de incorporar as observações feitas nesta análise”. 68 

Em seguida, achou válido, a princípio, que esta instituição atue nessa área, mas 69 

de forma definida e bem pensada. Após a apresentação do Parecer houve 70 

manifestações dos Conselheiros, a seguir: Prof. Elias procurou saber quais as 71 

sugestões do Prof. Hugo que não foram atendidas pela comissão, uma vez que 72 

não estão especificadas no Parecer, respondendo o Relator que nenhuma foi 73 

atendida; Pedagoga Celiana considerou viável a proposta de implantação do 74 
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Curso, mas requer instalações físicas adequadas, bem estruturadas, 75 

equipamentos para profissionais muito cuidadosamente selecionados, dizendo da 76 

sua preocupação com a saúde das pessoas que irão lidar com irradiações, com o 77 

ambiente físico do Cefet, além de achar que será um gasto grande. Entende a 78 

mesma que o Projeto precisa de aprofundamento de análise para um Parecer 79 

definitivo deste Conselho, concordando com o relato apresentado; Prof.Elias 80 

falou que todos os planos e projetos, aprovados ou em discussões, apresentam 81 

algum problema quanto à demanda de mercado, considerando interessante que 82 

seja sistematizada alguma ação mais específica na instituição em relação a isso. 83 

Quanto ao item do Parecer, que se refere às condições das instalações de salas, 84 

disse ter conhecimento que já existe no Cefet uma sala com equipamento de 85 

irradiação ionizante de Raio X, situada no anexo, que atende a todos os 86 

requisitos técnicos em termos de segurança, salientando que a instituição possui 87 

professores com especialidades nessa área e que prestam serviços para diversas 88 

instituições na área de controle de segurança de clínicas e hospitais. Em relação 89 

à citação no Parecer sobre o item “identificar os equipamentos e dominar as 90 

técnicas de tratamento” acha que essa questão merecia ser esclarecida junto à 91 

comissão elaboradora, por não estar clara no projeto e, como físico, acredita que 92 

se refere às técnicas de radioterapia. Continuando, falou que a tecnologia entra 93 

na atividade médica de uma forma cada vez mais acentuada, porém o técnico é 94 

quem faz o ajuste adequado do Raio X, lê a receita médica e aplica as 95 

orientações médicas através do uso adequado dos equipamentos. Sugeriu que as 96 

dúvidas dos Relatores sejam dirimidas, junto às comissões, por serem poucas as 97 

reuniões realizadas por este Conselho durante o ano, para dinamizar a vida 98 

institucional. Ressaltou que o Cefet tem condições de uma atuação forte nesse 99 

curso; Prof. Albertino recomendou que fossem adotadas providências visando à 100 

segurança das instalações para o curso e que a comissão acelere os ajustes para o 101 

projeto ser aprovado, o que possibilitará a ampliação de vagas para o ensino 102 

superior. Manifestou-se também no sentido de que os Relatores do Consepe 103 

procurem sanar suas dúvidas, ao analisarem projetos e planos, e os Pareceres 104 

tenham mais informações para facilitar o trabalho de análise pelo Conselho 105 

Diretor; Dr.Gustavo falou que não conhece muito bem os processos internos, 106 

por não fazer parte do Cefet, tendo dúvidas sobre qualquer tipo de projeto dessa 107 

natureza, que venha a ser apreciado neste Conselho, indagando qual a garantia 108 

deste Colegiado, ao deliberar pela aprovação de um curso, que questões como 109 

complementação de pessoal, necessidade de investimento, dentre outras, serão 110 

solucionadas, bem como se em razão de um curso ser aprovado pelo Conselho 111 

favorece a sua viabilização, ao que a Senhora Presidente explicou que um curso 112 

já estando aprovado por este Conselho tem um respaldo maior do MEC para a 113 

adoção de providências em relação ao quadro docente, à aquisição de 114 

equipamentos, à infra-estrutura, dentre outras. Em seguida, disse que o quadro 115 

docente para o curso está completo para o primeiro semestre, o mesmo não 116 

acontecendo para o segundo. Falou ainda que no ato de aprovação de um curso, 117 
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pode ter o período do seu início, ao que o Dr. Gustavo sugeriu que conste a 118 

observação de que preenchidas as condições o curso será oferecido; Senhora 119 

Urânia falou que o mercado tem necessidade dessa oferta profissional, 120 

instituições privadas estão tomando esse mercado de forma inadequada e a 121 

implantação do curso será um grande passo para o Cefet, pois atenderá à 122 

necessidade da sociedade, mas como existem falhas no projeto, conforme foi 123 

colocado pelo Relator, acha interessante que o mesmo seja revisto para poder se 124 

deliberar de forma mais segura. Após ampla discussão, com várias sugestões 125 

apresentadas, foi decidido que o projeto seja devolvido à comissão, para ajustes, 126 

retornando a este Conselho para nova apreciação, dando ciência ao Conselho de 127 

Ensino, Pesquisa e Extensão sobre esses encaminhamentos.                     128 

O Parecer foi aprovado, constando de três (03) páginas, estando arquivado na 129 

Secretaria dos Conselhos. 3.2 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em 130 

Aquacultura, na modalidade subseqüente ao Ensino Médio, área: Recursos 131 

Pesqueiros, da Unidade de Valença. Relator: Conselheiro Prof. Albertino 132 

Ferreira Nascimento Júnior. O Conselheiro Relator procedeu à leitura do 133 

Parecer, onde menciona que essa proposta altera o Plano do Curso Técnico em 134 

Aquacultura, já cadastrado no Cadastro Nacional dos Cursos Técnicos – CNCT, 135 

oferecido na Unidade de Valença com vigência a partir de 23/02/2002. Em 136 

seguida, informa que o Plano, ora apreciado, está de acordo com o disposto no 137 

Decreto 5154/04, apresentando todos os itens que atendem adequadamente à 138 

Resolução 04/99 do CNE/CEB. Cita que a carga horária do Curso passou a ser 139 

de 1340 horas, apresentando a matriz no Parecer. Informa que, anualmente, 140 

serão oferecidas quarenta vagas nos turnos vespertino ou noturno, com a 141 

previsão de oferecimento do curso de 2006 a 2010. Segue transcrita a conclusão 142 

e voto: “ Diante do exposto somos de Parecer que este Conselho:a) Aprove o 143 

Plano de Curso Técnico de Nível Médio em Aquacultura, na modalidade 144 

subsequente ao Ensino Médio, com carga horária teórico-prática de 1020 horas 145 

e 320 horas de estágio a ser ministrado na Unidade de Ensino do Cefet-BA na 146 

cidade de Valença-BA; b) Autorize o cadastramento do Plano de Curso no 147 

CNCT com validade a partir do primeiro semestre de 2006.” Após a 148 

apresentação do Parecer, houve manifestações, a seguir, dos Conselheiros: 149 

Pedagoga Celiana disse que a finalidade do Cefet, enquanto instituição de 150 

ensino tecnológico, deve estar orientada pela perspectiva da formação de 151 

cidadania e cidadão, em consonância com a produção do ensino, pesquisa e 152 

extensão. Continuando, falou que a maioria desses planos e projetos dá ênfase a 153 

que seres humanos sejam produzidos para o mercado, para a competitividade, 154 

reconhecendo a necessidade da profissionalização desses indivíduos, mas não 155 

para desenvolver simples atividades, a exemplo de apertar um parafuso, mas sim 156 

precisando estar em sintonia com a sua perspectiva de indivíduo e de homem. 157 

Salientou que esse curso vai mexer com ecossistema, com meio ambiente e a 158 

cidade de Valença está num município, margeado pelo mar, com as condições 159 

naturais bastante propícias ao curso; Senhora Presidente acredita que devem 160 
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constar na matriz do curso disciplinas como Relações Humanas, Gestão 161 

Ambiental, imprescindíveis a um curso dessa natureza, reconhecendo como 162 

importante o pronunciamento da Conselheira Celiana por esta escola formar 163 

técnicos; Prof. Albertino citou que a matriz do curso compreende as duas 164 

disciplinas citadas, como também Ecologia, Ação Comunitária, Sociologia do 165 

Trabalho, Empreendedorismo, Organização do Trabalho, dentre outras, dando à 166 

proposta do curso essa capacidade de colocar o cidadão integrado no mercado de 167 

trabalho, explicando que os elementos apontados pela Conselheira Celiana estão 168 

contemplados no Plano; Prof. Rogério salientou que esse curso é inerente a 169 

Valença, em função da estrutura da Unidade e da localização. Citou que no 170 

Relatório de Gestão alguns cursos apresentam desempenho abaixo do esperado 171 

pela instituição e eles só se mantém por ser o Cefet uma instituição federal. Para  172 

ele a demanda de mercado deve ser maior que a oferta. Entende que, ao ser 173 

analisado um plano ou um projeto de curso, deve se buscar a efetivação de 174 

normas ou princípios mais rígidos, conforme manifestações já feitas nesta 175 

reunião; Senhora Presidente ressaltou que esse é um dos cursos de maior 176 

aceitação, dos que estão sendo oferecidos na Unidade, dizendo da sua 177 

preocupação quanto à melhoria da procura dos cursos oferecidos pelo Cefet-BA; 178 

Senhora Urânia falou que as instituições de ensino, geralmente, não se 179 

aprofundam na análise de mercado e correm riscos no momento de oferecer um 180 

curso, pois, infelizmente, não possuem um departamento, um setor que faça um 181 

estudo direcionado para detectar o que se deve oferecer, o que a sociedade está 182 

realmente precisando; Dr. Gustavo citou que, na sociedade do conhecimento, 183 

lhe parece que as instituições, como as instituições de educação profissional 184 

tecnológica, vão ter cada vez mais um papel de relevância para a estratégia de 185 

sociedade, para a estratégia de país e, enquanto gestor de uma instituição de 186 

ensino, não sente preconceito em relação ao mercado, pois lá os cursos são 187 

refletidos como requisitos de mercado e vão se sofisticando cada vez mais, não 188 

havendo espaço para uma empresa que queira alguém só para apertar um botão, 189 

alguém que não esteja preocupado com as questões ambientais, que não tenha 190 

uma visão sistêmica do que está acontecendo, querendo o mercado pessoas que 191 

possam se autogerir, que participem de trabalho em equipe, que saibam se 192 

relacionar, quer um cidadão ativo, existindo exceções, mas essas empresas, 193 

provavelmente, irão desaparecer, pois as empresas dessa nova sociedade do 194 

conhecimento têm requisitos e redirecionarão normalmente os currículos para a 195 

formação de cidadão. Salientou que existe a necessidade de ampliação da oferta 196 

de cursos técnicos e superior de tecnologia, principalmente, no interior, daí a 197 

relevância das Unidades do interior que, de fato, precisam estar refletindo um 198 

projeto de sociedade que seja importante para a região; Prof. Elias considerou 199 

importante a realização da pesquisa de mercado para um curso ser criado, 200 

reconhecendo que existe polêmica em relação ao cidadão ser formado para o 201 

mercado ou para o trabalho. Para ele, a era do conhecimento precisa ser 202 

discutida, achando que permanece o conflito entre capital e trabalho. Após 203 
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ampla discussão, o Parecer foi aprovado, contendo 04 (quatro) páginas estando 204 

arquivado na Secretaria dos Conselhos. Na oportunidade, o Conselheiro Prof. 205 

Rogério precisou retirar-se da reunião. 3.3 Plano do Curso Técnico de Nível 206 

Médio em Processamento de Alimentos e Bebidas, Área de Química, na 207 

forma Subseqüente, da Unidade de Barreiras (Decreto 2.208/97, substituído 208 

pelo Decreto 5.154/2004) Relator: Conselheiro Prof. Elias Ramos de Souza. 209 

O Relator procedeu à leitura do Parecer, onde comunica que a primeira versão 210 

do Plano foi discutida no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, nos anos 211 

2001 e 2002 e a última no ano de 2006. Segue transcrita a parte da conclusão e 212 

voto do Parecer: “Diante do exposto e considerando que a equipe elaboradora 213 

deverá proceder aos ajustes aqui indicados, somos de parecer que este 214 

Conselho: a) Aprove o Plano de Cursos; b) Determine o cadastramento do 215 

plano de Curso; c) Encaminhe o Plano, devidamente ajustado, para apreciação 216 

e aprovação do Conselho Diretor”.Em seguida, menciona que o Plano atende 217 

aos requerimentos da legislação e das normas vigentes e apresenta perfil de 218 

profissional concatenado com as competências, habilidades e disciplinas 219 

necessárias à formação do mesmo. Faz comentários, no Parecer, sobre os itens 220 

do Plano, referentes ao corpo docente, à infra-estrutura, dentre outros, 221 

informando que a justificativa trás amplo levantamento das atividades 222 

econômicas desenvolvidas no Estado da Bahia e, em particular, no Oeste da 223 

Bahia. Ao final, sugere a aprovação do referido Plano pelo Conselho Diretor.                                                                                                                                                                224 

O Parecer foi aprovado, constando de duas páginas, estando arquivado na 225 

Secretaria dos Conselhos. 3.4 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em 226 

Metalurgia, Área da Indústria, Modalidade Concomitante ao Ensino 227 

Médio, da Unidade de Simões Filho. (Decreto 2.208/97, substituído pelo 228 

Decreto 5.154/2004) Relator: Conselheiro Prof. Albertino Ferreira 229 

Nascimento Júnior. O Conselheiro Relator procedeu à leitura do seu Parecer, 230 

onde informa que o Plano foi apreciado primeiramente pelo Consepe no ano 231 

2000, com uma série de recomendações de ajustes e, em 2006, como Relator do 232 

referido Colegiado, emitiu parecer favorável à aprovação do Plano com alguns 233 

ajustes, acatados pela Comissão Elaboradora, apresentando todos os itens que 234 

atendem adequadamente à Resolução 04/99 do CNE/CEB. Comunica também 235 

que a proposta inicial do Plano foi formatada quando estava em vigor o Decreto 236 

2.208/97. Segue transcrita a Conclusão e Voto do Parecer: “Diante do exposto, 237 

somos de Parecer que este Conselho: a) Aprove o Plano de curso Técnico de 238 

Nível Médio em Metalurgia, na modalidade concomitante ao ensino Médio, com 239 

carga horária teórico-prática de 1200 horas, 240 horas de estágio e 30 horas 240 

de orientação de estágio, oferecido na Unidade de Ensino de Simões Filho; b) 241 

Autorize o cadastramento do referido Plano de Curso no Cadastro Nacional de 242 

Cursos Técnicos – CNCT com validade do primeiro semestre de 2001 até a 243 

conclusão do curso para os estudantes que ingressaram em 2005. O Parecer foi 244 

aprovado, contendo duas páginas estando arquivado na Secretaria dos 245 

Conselhos. 3.5 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Metalurgia, na 246 
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Modalidade Subseqüente, da Unidade de Simões Filho. Relator: 247 

Conselheiro Prof. Albertino Ferreira Nascimento Júnior. O Conselheiro 248 

Relator procedeu à leitura do Parecer, onde informa que a proposta inicial do 249 

Plano foi formatada quando estava em vigor o Decreto 2.208/97 e o Plano atual 250 

atende ao Decreto 5.154/2004. Comunica também que foi emitido Parecer 251 

favorável à aprovação do Plano, acatado pelo Consepe na reunião de 252 

09/08/2006, com uma série de recomendações de ajustes, as quais foram 253 

atendidas pela Comissão Elaboradora, apresentando todos os itens que atendem 254 

adequadamente à Resolução 04/99 do CNE/CEB. Segue transcrita a Conclusão e 255 

Voto do Parecer: “Diante do exposto, somos de Parecer que este conselho: a) 256 

Aprove o Plano de Curso Técnico de Nível Médio em Metalurgia, na 257 

modalidade subseqüente ao Ensino Médio, com carga horária teórico-prática 258 

de 1200 horas, 240 horas de estágio e 30 horas de orientação de estágio, 259 

oferecido na Unidade de Ensino de Simões Filho; b) Autorize o cadastramento 260 

do Plano de Curso no CNCT, com validade a partir de 2006”. O Parecer foi 261 

aprovado, contendo duas páginas, estando arquivado na Secretaria dos 262 

Conselhos. 3.6 Plano de Metas 2006-2007. Relator: Conselheiro Prof. Elias 263 

Ramos de Souza. O Relator procedeu à leitura do Parecer, onde informa que o 264 

Plano foi elaborado por comissão constituída por integrantes da Coordenação 265 

Geral de Planejamento – Coplan, através de metodologia proposta por este órgão 266 

que se desdobrou em processo de construção e acompanhamento da execução do 267 

referido Plano, o qual é constituído de três etapas: 1) Elaboração, 268 

encaminhamento e orientação do preenchimento de formulários por setores 269 

estratégicos; 2) Realização do Encontro de Planejamento Institucional do Cefet-270 

BA 2006-2007, com a participação de todas as unidades da Instituição, onde 271 

foram discutidos e compatibilizados os Planos de Metas setoriais por objetivos; 272 

3) Acompanhamento sistemático da operacionalização das ações planejadas 273 

pelos setores estratégicos, no decorrer dos anos de 2006 e 2007. Menciona que 274 

falta clareza no documento em termos de explicitação dos meios de execução 275 

das metas, além de desproporções entre as metas estabelecidas para diferentes 276 

setores, tendo então procurado esclarecimentos junto à Chefia do Departamento 277 

de Orçamento e Finanças, à Comissão Elaboradora e à Diretoria Geral, 278 

resultando na manifestação formal, memorando 145/2006, anexo ao Parecer da 279 

Comissão Elaboradora, com o intuito de prestar esclarecimentos aos 280 

questionamentos apresentados e de manifestar disposição de promover ajustes 281 

eventualmente necessários. Em seguida, especifica, detalhadamente, as questões, 282 

que merecem esclarecimentos ou ajustes na proposta. Ao final, o Relator sugere 283 

que este Conselho aprove o Plano de Metas 2006-2007, com os ajustes 284 

necessários, sinalizados no memorando da Coplan, já citado. O Parecer foi 285 

aprovado, contendo duas páginas, arquivado na Secretaria dos Conselhos. 3.7 286 

Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos 287 

Técnico-Administrativos em Educação - PCCTAE. Relatora: Conselheira 288 

Pedagoga Celiana Maria dos Santos. A Relatora procedeu à leitura do Parecer 289 
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sobre a proposta do Plano, elaborada pela comissão instituída pela Portaria nº 290 

409/2006, em acatamento à determinação do MEC, conforme Lei Federal 291 

11.091, de 12/01/2005. Em seguida, menciona que o Plano respeita as Diretrizes 292 

Nacionais instituídas pelo Decreto 5.825, de 29/06/2006, assim distribuído: 1. 293 

Introdução; 2. Princípios; 3. Conceitos; 4. Plano de Desenvolvimento dos 294 

Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 295 

Educação. Cita, no Parecer, que o ponto crucial consiste na implantação e 296 

implementação do Plano, prevista a co-responsabilidade entre a diretoria geral, a 297 

coordenação de gestão de pessoas, as diretorias das unidades de ensino e as 298 

chefias de seções, prevendo no item 4 três programas: Programa de 299 

Dimensionamento das Necessidades Institucionais de Pessoal e Modelo de 300 

Alocação de Vagas; Programa de Capacitação; e Programa de Avaliação de 301 

Desempenho. Informa que todo o processo de execução do Plano será 302 

acompanhado e avaliado por duas entidades: Coordenação de Avaliação e 303 

Desenvolvimento de Pessoas e Comissões Especiais eleitas para exercício no 304 

período de dois anos. Ao final do Parecer, manifesta-se favorável à aprovação 305 

do Plano, submetendo-o à aprovação deste Conselho. O Parecer foi aprovado, 306 

constando de duas páginas, estando arquivado na Secretaria dos Conselhos. 04. 307 

O que ocorrer. Neste item a Senhora Presidente submeteu à apreciação deste 308 

Conselho o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAAAI – 2007, 309 

do Cefet-BA, que foi aprovado. Em seguida, o Conselheiro Prof. Albertino 310 

informou que, no ano 2009, esta instituição fará cem anos, propondo assim a 311 

criação de um Comitê do Centenário do Cefet-Ba, tendo como presidente a 312 

Diretora Geral e como presidente de honra o Prof. Adalgiso da Silva Bittencourt, 313 

decano da instituição, em reconhecimento à dedicação com que desempenhou 314 

seu trabalho ao longo dos anos. Citou que também deverão compor o Comitê, 315 

estudantes, professores, técnico-administrativos, ex-alunos e representantes da 316 

comunidade externa. A referida proposta foi acatada por este Conselho. A 317 

Senhora Presidente agradeceu a presença de todos à reunião e o empenho para 318 

que os trabalhos fossem desenvolvidos com êxito. Não havendo mais nada a ser 319 

registrado, eu, Maria do Carmo Souza Farias, Secretária dos Conselhos, lavrei a 320 

presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será aprovada e por todos 321 

assinada. Salvador, 27 de setembro de 2006.                                                                                                                                                                                                                                  322 


