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No dia quinze de dezembro de dois mil e cinco, às dezesseis horas, reuniu-se o
Conselho Diretor do Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo,
com a presença do Diretor-Geral, Jadir José Pela, Presidente do Conselho, e dos
conselheiros Denio Rebello Arantes, Diretor de Ensino; Clecy Saiter Araujo Oliveira,
representante do Corpo Técnico-Administrativo; Ademar Valdir Comassetto,
representante do Corpo Docente; Marcelo Costa Ignácio da Silva, representante do
Corpo Discente e Aivete Taquette, representante dos Técnicos Egressos. Os
conselheiros José Ivo Grilo, representante da Federação do Comércio e Luiz Carlos
Rego, representante da Setec, tiveram a ausência justificada. Participou como
convidada a servidora Cynthia Nunes Milanezi. Jadir dá início à reunião
agradecendo a presença de todos; justifica a necessidade da alteração da reunião
do dia 8 de dezembro para esta data e faz a leitura da pauta, com os seguintes
pontos: 1) informes; 2) homologação do projeto dos cursos para protocolo no
MEC: Engenharia de Minas e Engenharia Mecânica – UnED Cachoeiro; 3)
proposta de resolução sobre Atividades de Extensão; 4) proposta de alteração
da Resolução do Conselho Superior nº 04/1994; 5) assuntos gerais. A pauta foi
aprovada por todos; a seguir Jadir submete à aprovação dos conselheiros a ata da
51ª reunião, realizada em setembro; todos os presentes aprovam a ata, sem
alterações. Passando ao item 1, informes, Jadir justifica que não houve reunião do
Conselho Diretor desde setembro devido à greve na Instituição; por causa da
paralisação, não houve pauta que justificasse a necessidade de realização da
reunião nesse período. Passa então a palavra a Denio para que explique como ficou
o calendário escolar. Denio explica como foi a discussão do calendário pós-greve na
Câmara de Ensino e Pesquisa. Nas Unidades Serra e Cachoeiro, onde não houve
greve, o calendário ficou normal; na Unidade Colatina, as aulas prosseguirão até 30
de dezembro de 2005 e retornarão em 30 de janeiro de 2006. Na Unidade Vitória o
último dia de aulas será 23 de dezembro de 2005, com retorno em 23 de janeiro de
2006; haverá o acréscimo de dez dias letivos no calendário dos cursos técnicos e
superiores de tecnologia, e o cumprimento exato dos duzentos dias letivos para o
ensino médio. Esclarecidas algumas dúvidas a respeito desse assunto, Jadir passa
ao informe seguinte, dizendo que o CEFET-ES foi contemplado com duas novas
Unidades, uma em São Mateus e outra em Cariacica. Em São Mateus deverão ser
oferecidos cursos mais voltados para a área do Petróleo e em Cariacica nas áreas
de Ferrovias e de Gestão. São Mateus tem um terreno destinado à construção da
Unidade com 120.000m2, o qual se encontra em processo de doação pela Prefeitura
Municipal; o terreno de Cariacica fica em Itacibá e tem 60.000m2; pertencia a uma
indústria que foi desativada, e também está em processo de autorização de doação
da Prefeitura Municipal para o CEFET-ES. A intenção de inauguração dessas
Unidades é para o segundo semestre de 2006 ou início de 2007. Denio pede a
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palavra e relata que na Câmara de Ensino e Pesquisa foi discutida e aprovada uma
proposta de colegiados para os Cursos Superiores de Tecnologia, que deverão ser
tantos quantos forem os cursos superiores ou grupos de cursos afins em
funcionamento, compostos pelos seguintes membros: Coordenador do Curso; um
Representante da Coordenadoria Pedagógica; no mínimo quatro professores da
área técnica e dois do núcleo básico que trabalham nos cursos superiores, podendo
aumentar o número de membros em até 50%, mantendo a proporcionalidade; um
aluno do curso e, quando o curso atingir 50% em funcionamento, passam a ser dois
alunos do curso. Essa proposta gerou uma segunda demanda, que é definir a
relação que deve haver entre o coordenador de curso e o coordenador de área.
Essa discussão foi apenas iniciada, com o comentário de algumas diretrizes; no
futuro a proposta virá para a discussão e a aprovação do Conselho Diretor.
Encerrados os informes, Jadir passa a apresentar o item 2 da pauta, a
homologação, para protocolo junto ao MEC, dos cursos de Engenharia de
Minas e Engenharia Mecânica da Unidade Cachoeiro. Jadir cita que houve um
movimento em Cachoeiro de Itapemirim em prol da criação de uma universidade
naquela cidade. O CEFET-ES participou desse movimento, mostrando que poderia
oferecer cursos superiores; enfim chegou-se ao acordo de que o CEFET-ES deveria
preparar dois projetos de cursos de Engenharia e protocolá-los no MEC até o final
de 2005, a fim de se obterem os recursos necessários para a criação dos cursos. O
que acontece hoje no Conselho Diretor, portanto, não é um pedido de autorização
de funcionamento desses cursos, pois isso se dará apenas futuramente. Ambos os
projetos já passaram pela Subcâmara do Ensino Superior, e há ajustes a fazer, mas
o processo, neste momento, é político. O Conselho Diretor apenas autorizará hoje
que o Diretor-Geral protocole os projetos dos dois cursos de Engenharia junto ao
MEC, visando a obter do MEC as condições mínimas necessárias ao seu
funcionamento. Enquanto os conselheiros manuseiam cópias dos projetos dos
cursos, Jadir informa que foi feito um levantamento das demandas da região, e estas
duas, abarcadas pelas Engenharias propostas, foram as primeiras da lista. A seguir
Jadir coloca a homologação do protocolo dos cursos em votação; todos os
conselheiros manifestam-se favoráveis. Encerrando este item, Jadir solicita à
secretária que seja feito um agradecimento oficial às comissões que trabalharam
nos projetos dos cursos. Neste ponto, Jadir solicita a inserção de um assunto que
não consta na pauta, sobre a concepção dos cursos de Engenharia do Sistema
CEFET-ES. Afirma que esta concepção tem que ser diferente de uma universidade
tradicional, pois a nossa Engenharia tem que ter um jeito de CEFET-ES, deve refletir
a trajetória da nossa Instituição. Jadir opina que é necessário estabelecer no
Conselho Diretor as diretrizes para a montagem dos cursos de Engenharia no
CEFET-ES, para que tenham caráter industrial, com pelo menos cinqüenta por cento
das atividades em laboratório. Sugere que essas diretrizes para os cursos de
Engenharia e os cursos superiores de modo geral sejam estabelecidas no Conselho
Diretor, solicitando a Denio que apresente numa reunião futura as diretrizes para
discussão. Denio sugere utilizar como ponto de partida as diretrizes do CEFET-PR,
passar para a Câmara de Ensino e Pesquisa adaptar para nossa Instituição e enviar
depois ao Conselho Diretor; os conselheiros concordam com a proposta de Denio.
Encerrado este assunto, passa-se ao item 3, proposta de resolução sobre as
Atividades de Extensão. Jadir esclarece que essa proposta vem da necessidade
de regulamentar as atividades de extensão e também de uma necessidade jurídica.
As universidades e alguns CEFETs já possuem esse tipo de resolução. A proposta
apresentada hoje foi elaborada pelo professor Tadeu Pissinatti, baseada nas
resoluções dos outros CEFETs. É uma proposta geral, que tenta trabalhar de forma
única as atividades de ensino, pesquisa e extensão, porque essas atividades se
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correlacionam. A proposta não é para ser discutida agora; trata-se apenas de uma
apresentação prévia, que será encaminhada oficialmente à Câmara de Ensino e
Pesquisa para discussão, com solicitação de estudo e proposta para homologação
pelo Conselho Diretor. Passa-se então ao item 4, alteração da Resolução do
Conselho Superior nº 04/1994. Denio faz uma breve explanação sobre o conteúdo
dessa Resolução, e cita que o professor Eliseu Antônio Matede abriu um processo
em 26 de outubro de 2005 solicitando ao Diretor-Geral a alteração do parágrafo 2º
do artigo 1º, propondo o seguinte: “§ 2°- A mudança do regime de trabalho de 20
(vinte) horas para 40 (quarenta) horas semanais e de 20 (vinte) horas semanais para
o de Dedicação Exclusiva obedecerá aos trâmites previstos no parágrafo 2° e
parágrafo 4° do artigo 2° desta Resolução, respecti vamente, e somente poderá ser
proposta por professores com até 20 (vinte) 25 (vinte e cinco) anos de serviço, ou
professoras com até 15 (quinze) 20 (vinte) anos de serviço, incluindo nesse
cômputo o tempo de serviço prestado dentro e fora da ETFES.” O motivo que
justifica a solicitação foi a mudança na legislação que trata da aposentadoria, a qual
aumentou o tempo de serviço em cinco anos, que é a proporção proposta pelo
professor para a alteração. Jadir manifesta-se favorável ao atendimento do pedido,
solicitando que a resolução seja substituída, e não apenas alterada, para que se
atualize o nome da Instituição e dos setores envolvidos no trâmite do processo. Os
demais conselheiros também manifestam-se de acordo. Inicia-se então o item 5,
assuntos gerais. A secretária apresenta o relatório de atividades do Conselho
Diretor do CEFET-ES em 2005; durante este ano realizaram-se sete reuniões e
foram emitidas quatorze resoluções. A seguir foi apresentada a proposta do
calendário de reuniões ordinárias do Conselho Diretor para 2006, ficando definidas
as seguintes datas: 9 de março, 6 de abril, 4 de maio, 1º de junho, 6 de julho, 3 de
agosto, 14 de setembro, 5 de outubro, 9 de novembro e 7 de dezembro. Dando
prosseguimento, Jadir apresenta aos conselheiros a servidora Cynthia Nunes
Milanezi, que substituirá a secretária do Conselho Diretor durante seu período de
licença-maternidade. Finalmente, Jadir registra um agradecimento à Câmara de
Ensino e Pesquisa pelo trabalho que vem realizando, que é de grande ajuda para o
Conselho Diretor, e solicita a Denio que, como presidente da Câmara, leve esse
agradecimento a todos. Para finalizar a reunião, Jadir agradece aos conselheiros
pela colaboração durante mais este ano, desejando que em 2006 o trabalho do
Conselho Diretor possa ter continuidade com o mesmo êxito. Nada mais havendo a
tratar, deu-se por encerrada a reunião. Eu, Maria do Carmo Conopca, secretária,
lavrei a presente ata, que será submetida à aprovação de todos os conselheiros
presentes. Vitória, quinze de dezembro de dois mil e cinco.
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