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M E C / S E T E C
CENTRO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO  TECNOLÓGICA DO ESPÍRITO  SANTO

C o n s e l h o      D i r e t o r

ATA DA 61ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR
3 de maio de 2007

No dia três de maio de dois mil e sete, às dezesseis horas, no Gabinete do Diretor-
Geral, reuniu-se o Conselho Diretor do Cefetes, sob a presidência do Diretor-Geral,
professor Jadir José Pela, com a presença dos membros Denio Rebello Arantes,
Diretor de Ensino; Ademar Valdir Comassetto, representante do Corpo Docente;
Clecy Saiter Araújo Oliveira, representante do Corpo Técnico-Administrativo;
Karoline Berger Sanches, representante suplente do Corpo Discente; Aivete
Taquette, representante dos Técnicos Egressos; Newton Queiroz, representante
suplente da Federação da Agricultura do Espírito Santo; Carlos Humberto Sanson
Moulin, representante da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do
Ministério da Educação e Nurse Antônia de Freitas Vieira, representante da
Federação do Comércio do Espírito Santo. Os conselheiros Neviton Helmer
Gasparini, Wellington Gasparelo e Roberto Ferraz justificaram sua ausência.
Participaram como convidados a Gerente do Ensino Superior do Cefetes, professora
Cristiane Tenan Schlittler dos Santos e o Diretor-Presidente da Funcefetes,
professor José Aguilar Pilon. Jadir inicia a reunião cumprimentando a todos e em
seguida faz a leitura da pauta, com os seguintes pontos: 1) informes; 2) resolução
– extinção do Curso Superior de Tecnologia em Manut enção Eletromecânica;
3) resolução – atualização do Regulamento da Organi zação Didática dos
Cursos superiores do Sistema Cefetes; 4) análise do  PCCTAE; 5) resolução –
afastamento de Técnicos Administrativos para Capaci tação; 6) relatório da
oferta de vagas – Processo Seletivo Cefetes para o segundo semestre 2007; 7)
resolução – cobrança de taxas da Biblioteca – proce sso nº 23046.000733/2007-
14; 8) apresentação do Decreto 6.095/07, de 24/04/2 007; 9) assuntos gerais.
Encerrada a leitura, Jadir solicita aos conselheiros a inserção de mais um item na
pauta, relativo ao ofício nº 100/2007 da Funcefetes; os conselheiros aceitam inserir
mais esse item para discussão. O conselheiro Carlos Alberto questiona sobre as
resoluções relativas ao ponto dos servidores, que deveriam retornar para votação
nesta reunião; Jadir explica aos conselheiros que esse assunto está gerando muita
discussão em todas as Unidades de Ensino, e por isso será necessário mais tempo
para que seja feito o encaminhamento final das propostas. Não havendo informes,
item 1 , Jadir passa a palavra à professora Cristiane, para que apresente o item 2.
Cristiane esclarece que o Curso Superior de Tecnologia em Manutenção
Eletromecânica deixou de ser oferecido em 2006, e é necessária uma resolução
estabelecendo o prazo de encerramento para os últimos alunos; nesse caso, o
término será no segundo semestre letivo de 2012. O conselheiro Newton pergunta
por que a oferta do curso foi encerrada; Denio explica que, segundo informações,
não houve aceitação desse tecnólogo pela maioria das empresas, ao contrário do



2

que acontece com os demais Cursos Superiores de Tecnologia do Cefetes, que vêm
tendo ótima aceitação. O assunto é colocado em votação, e todos manifestam-se de
acordo com a proposta de resolução apresentada. Cristiane passa a apresentar o
item 3 , atualização do ROD - Regulamento da Organização Didática dos Cursos
superiores do Sistema Cefetes. A professora explica que, diante da necessidade de
atualização do ROD, a Subcâmara do Ensino Superior decidiu criar uma comissão
para realizar o trabalho de propor as alterações do documento. Essas alterações
foram submetidas à aprovação da Subcâmara do Ensino Superior, das
Coordenadorias dos Cursos Superiores e finalmente da Câmara de Ensino e
Pesquisa, que em março de 2007 encerrou as discussões e aprovou o documento
atualizado. Cristiane passa a citar e justificar os pontos que tiveram as alterações
mais significativas, abrangendo principalmente o Art. 18, § 1º e § 2º; Art. 19; Art. 20;
Art. 30, inciso II; Art. 41, inciso VIII; Art. 42, § 1º; Art. 47; Art. 62; Art. 67; Art. 70 e Art.
86. Jadir reitera a necessidade de atualização do ROD do Ensino Superior, que
desse modo ajudará a melhorar o trabalho dos professores e dos alunos. A seguir
submete o documento ao Conselho, que o aprova por unanimidade. Jadir agradece
a participação da professora Cristiane, que nesse momento se retira da reunião.
Jadir passa a palavra à conselheira Clecy para apresentar o item 4 , relatório do
Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação no Sistema Cefetes – PCCTAE. Jadir lembra
a todos que este documento já esteve em pauta por duas vezes, e nesta reunião
será apresentado o trabalho da relatora. Clecy explica o que é o PCCTAE, cita a
legislação em que sua elaboração foi baseada e apresenta a todos uma síntese do
documento. Jadir comenta que o trabalho realizado pela comissão foi muito bem
feito, e parabeniza todos os que participaram da elaboração do Plano. Prossegue
dizendo que, mesmo assim, é obrigação do conselho analisar o documento e, se for
o caso, propor modificações. Clecy apresenta a estrutura do plano, comentando
cada parte, sendo elas o objetivo, as responsabilidades, o dimensionamento das
necessidades institucionais de pessoal, o programa de capacitação e
aperfeiçoamento, a previsão de custos, o banco de talentos e o programa de
avaliação de desempenho. Clecy relata que discutiu todo o plano detalhadamente
com o conselheiro Denio, que apresentou a ela proposta de diversas alterações que
não modificam o conteúdo do texto elaborado pela Comissão; ao contrário, as
alterações são um complemento ao trabalho original.  Denio também elogia o
trabalho feito pela Comissão, e afirma que, de forma geral, é um documento
consistente, que tem a abrangência necessária. A seguir, passa a propor alterações,
discutindo cada uma delas com os conselheiros, envolvendo principalmente as
páginas 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42,
43, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 56, 91, 98 e 101. Encerradas as discussões, Jadir propõe
que, como o PCCTAE não será alterado na sua essência, sejam acatadas as
modificações apresentadas por Denio e o documento seja considerado aprovado,
condicionando-se essa aprovação, porém, à apresentação do documento corrigido
na próxima reunião. O conselheiro Carlos Alberto manifesta-se favorável, tendo seu
voto acompanhado pelos demais conselheiros. Clecy apresenta então o item 5 ,
proposta de resolução que fixa condições de afastamento do servidor técnico-
administrativo em educação para evento de capacitação em instituições ou
empresas nacionais ou estrangeiras. Clecy apresenta a proposta para ciência dos
conselheiros e posterior encaminhamento à comunidade para sugestões; todos
manifestam-se de acordo. Iniciando o item 6 , Jadir apresenta o quadro com a oferta
de vagas para o Processo Seletivo nº 06/2007, relativo ao segundo semestre letivo.
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São oferecidas vagas para Cursos Técnicos Integrados com Ensino Médio Regular,
Cursos Técnicos Integrados com o Ensino Médio para Jovens e Adultos, Cursos
Técnicos Subseqüentes, Cursos Superiores de Tecnologia e Engenharias,
distribuídos nas Unidades de Ensino de Vitória, Colatina, Serra, Cachoeiro de
Itapemirim, Cariacica e São Mateus, perfazendo um total de 1.672 vagas. Denio
reitera que essas vagas são para o segundo semestre de 2007 e observa que a
oferta é bastante diversificada; destaca ainda que esse número de vagas
corresponde a aproximadamente metade da oferta de vagas anuais, esclarecendo
que o relatório está sendo apresentado para ciência dos conselheiros. Jadir passa
então ao item 7 , processo nº 23046.000733/2007-14, originário da Coordenadoria
de Biblioteca da Unidade Vitória, solicitando a atualização da Portaria nº 301, de 18
de novembro de 1998, que estabelece o valor de R$ 1,00 (um real) a ser cobrado
por dia de atraso na devolução  de cada material informacional das Bibliotecas das
Unidades de Ensino do Sistema Cefetes, e dá outras providências. A atualização
solicitada não altera esse valor, apenas faz a adequação do documento com relação
ao recolhimento dos valores e à nomenclatura utilizada. Todos manifestam-se de
acordo. Nesse momento Jadir convida o professor José Aguilar Pilon, presidente da
Funcefetes, para participar da reunião, apresentando os balanços sociais de 2005 e
2006 da Fundação. Pilon explica aos conselheiros que a cada dois anos é preciso
formalizar a relação entre a Funcefetes e o Cefetes, renovando o aceite da
Funcefetes como fundação de apoio à educação, à pesquisa e ao desenvolvimento
tecnológico e científico do Cefetes, para que seja renovado seu credenciamento
junto ao Ministério da Educação. A seguir distribui o relatório aos conselheiros,
contendo cópias de atas e o balanço social de 2005 e de 2006. Pilon discorre sobre
a origem e aplicação dos recursos e diversos outros indicadores, prestando
esclarecimentos aos conselheiros. Encerrada sua explanação, disponibiliza todos os
livros de registro da Funcefetes para consulta dos interessados. Jadir pergunta se já
houve auditoria referente ao exercício de 2006; Pilon responde que sim; Denio
destaca o aumento nos índices de fomento, do exercício de 2005 para o exercício de
2006; a conselheira Nurse questiona a diferença do salário médio entre negros e
brancos que trabalham na Funcefetes; Pilon explica que a diferença a maior no
salário dos brancos deve-se ao fato de que as duas gerentes são brancas. Pilon cita
ainda que toda a documentação pertinente à Funcefetes está disponível no site para
consultas, e convida os conselheiros a conhecerem a sede da Fundação. Com esse
objetivo, Jadir sugere que o encerramento da próxima reunião ordinária do Conselho
Diretor, a se realizar em 14/06/2007, seja feito nas dependências da Funcefetes,
havendo a concordância do professor Pilon e dos conselheiros. Para encerrar esse
item, Jadir submete aos conselheiros a aprovação da continuidade da relação
Cefetes/Funcefetes; todos manifestam-se favoráveis. Jadir passa a apresentar o
item 8 , Decreto 6.095/07, dizendo que esse documento propõe uma nova
institucionalização, envolvendo os Cefets, as Escolas Técnicas, as Escolas
Agrotécnicas e as Escolas Vinculadas; o documento não é impositivo, já que as
instituições é que optam por sua adesão. Prossegue dizendo que o espírito desse
decreto, o que o governo está propondo, é a criação dos IFETs – Institutos Federais
de Tecnologia. Jadir se declara particularmente favorável, porque daí advém um
novo modelo de gestão, que descentraliza a administração dos recursos, havendo
um gestor em cada Unidade de Ensino. Jadir enfatiza que apresenta a proposta aos
conselheiros neste momento apenas como informação, introduzindo uma futura
discussão sobre a possibilidade de criação de um IFET, e pede autorização aos
conselheiros para iniciar a discussão dessa proposta com as Escolas Agrotécnicas,
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com as Unidades de Ensino e com todos os setores, a fim de verificar o que é
possível trabalhar a partir desse decreto para benefício da nossa Instituição. Os
conselheiros votam favoravelmente ao início da discussão da proposta no Sistema
Cefetes e com as demais instituições parceiras. Não havendo assuntos gerais, item
9, Jadir dá por encerrada a reunião. Eu, Maria do Carmo Conopca, secretária, lavrei
a presente ata, que será submetida à aprovação de todos os presentes. Vitória, três
de maio de dois mil e sete.


