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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 62ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR
14 de junho de 2007

No dia quatorze de junho 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; Wellington Gasparelo e Karoline Berger Sanches, representantes
titular e 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. O
conselheiro Roberto Ferraz justificou sua ausência. Participou como convidada a
professora Edna Reis, Gerente de Ensino da Unidade Cariacica. Jadir dá início à
reunião agradecendo a presença de todos e em seguida faz a leitura da pauta, com
os seguintes pontos: 1) apresentação da proposta da nova estrutura do S istema
Cefetes; 2) relatório do andamento das discussões s obre as propostas de
resolução do Ponto Assinado e do Ponto Eletrônico; 3) proposta de resolução
– afastamento dos técnicos administrativos para cap acitação (para votação); 4)
proposta de alteração da Resolução CD nº 05/2006, q ue trata da realização de
concursos públicos para a carreira docente no Cefet es; 5) assuntos gerais.
Para iniciar o item 1 , Jadir faz esclarecimentos sobre a proposta de nova estrutura
do Sistema Cefetes e explica a necessidade de sua aprovação, lembrando que,
após aprovado, esse documento deverá ser publicado no Diário Oficial da União.
Passa a palavra a Denio, para que apresente a nova estrutura; os conselheiros
acompanham a projeção do documento, que se inicia pela apresentação do
Conselho Diretor, seguido pela Diretoria-Geral, Diretorias de Sistema, Unidade
Vitória e demais Unidades. Denio explica o funcionamento de cada estrutura dentro
do Sistema e esclarece dúvidas dos conselheiros. Encerrada a apresentação, cita
que o organograma está completo, mas ainda falta terminar a elaboração do
Regimento Interno, no qual constam as atribuições de cada função; a seguir lembra
que o Conselho já aprovou uma parte do Regimento, até o nível das subgerências.
Jadir destaca que tudo o que consta no organograma está de acordo com o que o
Estatuto estabelece, citando que houve a preocupação de não criar muitos níveis
hierárquicos diferentes, visando facilitar o fluxo do trabalho dentro da Instituição. O
conselheiro Newton pergunta por que motivo não é definida uma estrutura única
para todos os Cefets; Jadir explica que cada Cefet necessita de uma estrutura
própria, que atenda às suas características, às necessidades regionais da Instituição
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e que seja adequada ao seu grau de desenvolvimento. Encerradas as discussões,
Jadir submete a proposta da nova estrutura aos conselheiros, que a aprovam por
unanimidade. A seguir Jadir solicita a Denio que apresente o item 2 da pauta.
Retomando o histórico das propostas de resolução do Ponto Assinado e do Ponto
Eletrônico, Denio cita que foram enviadas algumas sugestões e comentários sobre
as propostas; destaca uma, que se refere ao registro de ponto dos docentes,
sugerindo que tenham autonomia para marcar seu ponto no período de 24 horas,
sem que haja um horário preestabelecido no sistema. Denio informa que as
propostas serão ainda encaminhadas à Procuradoria Jurídica a fim de que haja um
parecer oficial; Jadir esclarece que a idéia é flexibilizar as propostas um pouco mais,
e, após o parecer da Procuradora, apresentar novamente ao Conselho para a
votação final. Para o item 3 , Jadir passa a palavra a Clecy, a fim de que relate a
situação da proposta de resolução sobre o afastamento dos técnicos administrativos
para capacitação. Clecy reforça que o trabalho da comissão foi desenvolvido com
base na legislação oficial, e relata que a proposta de resolução foi divulgada para
todos os servidores mas não houve pedido de alteração. Diante do relato, Jadir
submete a proposta aos conselheiros, que a aprovam por unanimidade.
Prosseguindo a reunião, Jadir passa a palavra à professora Edna Reis para que
relate o item 4.  A professora justifica a necessidade de atualização da Resolução
CD nº 05/2006 devido à realização de novo concurso, ressaltando que as alterações
propostas facilitarão o processo para todos e flexibilizarão o desenvolvimento dos
trabalhos. As alterações sugeridas atingem os artigos 4º, 5º, 7º, 9º, 13 e 15 da
referida resolução. Esclarecidas algumas dúvidas, a proposta é colocada em
votação e aprovada por todos os conselheiros. Abrindo o item 5 , assuntos gerais,
Jadir faz um convite para a cerimônia de lançamento da pedra fundamental da
Unidade Cariacica, que ocorrerá no dia 29 de junho, a partir das 9h. Jadir ressalta
que este é um movimento político, com destaque para a atuação do Governador do
Estado, que tem colaborado de forma decisiva para a realização dos projetos de
expansão do Cefetes. A seguir Jadir divulga que no próximo dia 2 de julho será
publicado o edital de vagas para Educação a Distância – EAD - para cursos de Nível
Técnico do Cefetes; ressalta que esta é uma frente de trabalho muito importante
para a Instituição, e que o desenvolvimento do EAD segue por um caminho em que
será necessário romper barreiras e preconceitos. Denio lembra que EAD não
significa simplesmente a troca de aulas que seriam presenciais por aulas a distância;
existe toda uma sistemática diferenciada para a realização desse tipo de curso. Jadir
destaca a importância que os cursos a distância podem ter e a diferença que podem
fazer nas comunidades não contempladas com estrutura para o ensino presencial
oferecido pelo Cefetes. Nada mais havendo a tratar, Jadir encerra a reunião,
agradecendo mais uma vez a presença e a colaboração dos conselheiros. Eu, Maria
do Carmo Conopca, secretária, lavrei a presente ata, que será submetida à
aprovação de todos os presentes. Vitória, quatorze de junho de dois mil e sete.


