
   SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA – CEFET-BA 
COMITÊ ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CACT 
 

REGULAMENTO 
 
 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E FINALIDADE 

 
 
Art. 1º  O Comitê Assessor para Assuntos de Ciência e Tecnologia – CACT, do Centro 
Federal de Educação Tecnológica da Bahia, criado pela Resolução nº 06 de 05/09/2000,  
do Conselho Diretor, tem por finalidade assessorar a Coordenação Técnica de Pós-
Graduação e Pesquisa - CTPGP na elaboração, planejamento e execução da sua política 
de pesquisa científica e tecnológica.  
 
Art. 2º  O CACT reger-se-á pelo presente Regulamento, aprovado através da Resolução 
nº 12, de 06/10/2004. 
 

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO 

 
Art. 3º  O CACT será constituído por 13 (treze) membros:  
 
I –   pelo Coordenador da CTPGP que será o seu presidente; 
II – pelo Coordenador da Coordenação de Pesquisa Tecnológica - CPT; 
III –por um professor de cada Departamento Acadêmico e suplentes; 
IV –por um representante de cada UNED e da Unidade de Simões Filho, titulares e 
suplentes; 
V-   por um representante de nível superior – NS dos servidores técnico-administrativos, 
titular e suplente. 

§ 1º  O mandato dos professores dos Departamentos Acadêmicos da Unidade Sede e 
dos professores das UNEDs e da Unidade de Simões Filho será de 01 (um) ano, com 
possibilidade de uma única recondução. 
§ 2º  O mandato do representante dos servidores técnico-administrativos, também, será 
de 01 (um) ano, com possibilidade de uma única recondução. 
§ 3º O presidente, nas suas faltas e impedimentos, será substituído pelo representante 
da CPT. 
 
Art. 4º  Os professores dos Departamentos Acadêmicos da Sede e os representantes das 
UNEDs e da Unidade de Simões Filho, titulares e suplentes, serão indicados pelos 
respectivos Departamentos, por meio de eleição entre seus pares e nomeados pelo 
Diretor Geral.  
 



Art. 5º  O representante dos servidores técnico-administrativos e seu respectivo 
suplente serão indicados pela Coordenação Geral de Recursos Humanos – CGRH, por 
meio de eleição entre seus pares e nomeados pelo Diretor Geral. 

 
 

CAPÍTULO III 
DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 
 
Art. 6o   Compete ao CACT: 
 
I - Propor ao Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – CONSEPE as diretrizes para a 
política de ciência e tecnologia a cargo da CTPGP, a partir das demandas emanadas da 
sociedade e dos objetivos e finalidades do CEFET-BA, apontando as linhas de pesquisa 
prioritárias a serem adotadas pelos Departamentos Acadêmicos, Departamentos de 
Ensino das UNEDs, Chefe da Unidade de Simões Filho e servidores técnico-
administrativos; 
II – Assessorar a CTPGP na apreciação de solicitações de apoio: 

a) ao desenvolvimento de projetos de pesquisa científica e tecnológica 
encaminhados por Grupos de Pesquisa; 

b) à participação de pesquisadores em eventos científicos, congressos e 
intercâmbios nacionais e internacionais; 

c) à produção de serviços, produtos e publicações de caráter científico e inovador. 
III – Analisar propostas de criação de cursos de pós-graduação. 
IV – Indicar os membros que constituirão um Comitê Interno e um Comitê Externo com 
a finalidade de julgar os projetos e solicitações de bolsa de iniciação científica. 
 
Parágrafo único  Para efeito do disposto neste Regulamento serão identificados pelo 
CACT como Grupos de Pesquisa aqueles que, segundo o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, reúnem “um conjunto de indivíduos 
organizados hierarquicamente em torno de uma, ou eventualmente, duas lideranças, 
cujo fundamento organizador dessa hierarquia é a experiência, o destaque e a liderança 
no terreno científico ou tecnológico, no qual existe envolvimento profissional 
permanente com a atividade de pesquisa, e que, em algum grau, compartilha instalações 
e equipamentos”. 
 
Art. 7º  Compete ao Presidente:  
  I –  representar o Comitê; 
II –  convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias; 
III – propor a pauta para a reunião; 
IV – orientar os serviços administrativos do Comitê. 

§ 1º  Das decisões individuais do Presidente cabe recurso ao Comitê. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DAS REUNIÕES E DELIBERAÇÕES 

 
Art. 8º  O CACT reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada dois meses e, 
extraordinariamente, quando necessário, por convocação da CTPGP ou mediante 
solicitação da maioria absoluta dos seus membros titulares. 



 
Art. 9º  As Sessões compreenderão quatro partes:  
I –  Expediente; 
II – Ordem do Dia; 
III- Comunicação dos integrantes do CACT; 
IV–O que ocorrer.   
§ 1º  O expediente compreende a leitura e aprovação da ata da sessão anterior, 
informes, correspondências e apresentação de propostas.  
§ 2º A Ordem do Dia compreende a apreciação de temas relacionados à competência 
do Comitê, especificada no artigo 6º deste Regulamento, de solicitações de apoio ao 
desenvolvimento de projetos de pesquisa, à participação de pesquisadores em eventos 
científicos e à produção de serviços, produtos e publicações de caráter científico e 
inovador. 
§ 3º  O CACT terá as suas reuniões registradas em ata. 

§ 4º  Das decisões e pareceres do Comitê caberão recursos ao Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão. 
 
Art. 10.  Os titulares e suplentes do CACT, indicados nos termos do artigo 3º deste 
Regulamento, perderão o mandato no caso de, sem motivo justificado, ausentarem-se  a 
03 (três) reuniões consecutivas.  
 
Art. 11.  O CACT reunir-se-á com a presença da maioria absoluta dos seus membros 
titulares e deliberará por maioria simples dos presentes.  
 
Art. 12.  O membro titular, impossibilitado de comparecer às reuniões, deverá 
comunicar, por escrito, se possível com antecedência, ao Presidente, para que seja 
convocado o seu suplente. 
 
Parágrafo único  Na impossibilidade definitiva do titular, o suplente assumirá a 
titularidade promovendo-se a escolha ou promoção do seu suplente, num prazo não 
superior a 60 (sessenta) dias. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 13.  Os casos não previstos neste Regulamento serão submetidos à apreciação do 
Diretor Geral, após parecer do CACT e do CONSEPE e em grau de recurso ao 
Conselho Diretor.  
 
Art. 14.  O presente Regulamento poderá ser modificado por maioria absoluta dos 
membros titulares do CACT, e as alterações devem ser apreciadas pelo Conselho de 
Ensino Pesquisa e Extensão e aprovadas pelo Conselho Diretor.  
 
Art. 15.  O presente Regulamento vigorará após a sua aprovação pelo Conselho Diretor, 
revogadas as disposições em contrário. 


