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8 de maio de 2008

No dia oito de maio de dois mil e oito, 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; Roberto Salgueiro Ferraz,
representante da Federação da Agricultura do Espírito Santo; Nurse Antônia
de Freitas Vieira, representante da Federação do Comércio do Espírito
Santo; Heraldo Gonçalves Fotos, representante suplente dos Técnicos
Egressos; Wellington Gasparelo, representante do Corpo Discente e Manoel
de Souza Pimenta Neto, representante suplente da Federação da Indústria
do Espírito Santo. Os conselheiros Carlos Humberto Sanson Moulin e Edson
Fosse Filho, representantes titular e suplente da Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, o conselheiro Neviton
Helmer Gasparini, representante titular da Federação das Indústrias e a
conselheira Aivete Taquette, representante titular dos Técnicos Egressos
justificaram a ausência. Participaram como convidados o professor Altair Luiz
Peterle, Gerente do Ensino Técnico, e o servidor Lezi José Ferreira, Diretor de
Administração e Planejamento. Jadir inicia a reunião agradecendo a presença
de todos e faz a leitura da pauta, solicitando a inclusão do item relatório de
gestão 2007 para apreciação; Denio também solicita a inclusão de dois
processos relativos a convênios; o conselheiro Manoel Pimenta solicita a
alteração na ordem dos assuntos a serem discutidos; os conselheiros acatam
todas as solicitações. A pauta se compõe dos seguintes pontos: 1apreciação do Relatório de Gestão 2007; 2- homologação dos projetos:
2.1. Curso Técnico de Portos Integrado com Ensino Médio da Unidade
Cariacica; 2.2. Curso Técnico de Eletrotécnica da Unidade São Mateus;
2.3. Curso Técnico de Mineração da Unidade Cachoeiro; 3- proposta de
resolução – extinção do Curso Superior de Tecnologia em Siderurgia da
Unidade Vitória; 4- proposta de resolução – convoca eleições para
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representante docente e técnico-administrativo no Conselho Diretor; 5apreciação da minuta de convênio referente ao processo
23046.001113/2008-67 - Implantação do Centro de Pesquisa, Inovação e
Desenvolvimento; 6- apresentação da minuta referente ao processo
23046.001660/2008-42 – Convênio de Intercomplementaridade entre o
Governo do Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de
Estado da Educação e o Cefetes, 7- proposta de alteração da Resolução
CD nº 15/2007; 8- apreciação do Estatuto da Funcefetes; 9- assuntos
gerais. Aprovada a pauta, Jadir submete aos conselheiros as atas das
reuniões de dezembro de 2007 e abril de 2008; ambas são consideradas
aprovadas e circulam para assinatura. Jadir passa a palavra ao senhor Lezi
para que inicie o item 1; Lezi distribui aos conselheiros um CD com o
Relatório de Gestão 2007 do Sistema Cefetes completo e apresenta um
relatório com os dados resumidos, para o acompanhamento das explicações.
Lezi informa que o Relatório de Gestão 2007 já foi enviado para a CGU e o
TCU. Passa a citar os valores, a partir da demonstração da dotação inicial
para 2007, no total de R$ 74.672.841,00 (setenta e quatro milhões, seiscentos
e setenta e dois mil, oitocentos e quarenta e um reais), a qual, no decorrer do
exercício,
com
as
modificações
orçamentárias,
cancelamentos,
remanejamentos e descentralização de créditos efetivou-se com o valor de R$
86.049.432,42 (oitenta e seis milhões, quarenta e nove mil, quatrocentos e
trinta e dois reais e quarenta e dois centavos). Lezi prossegue citando as
despesas com programas e ações; destaca o programa de auxílio a alunos
carentes, que conta com a participação efetiva da Coordenadoria de
Assistência Social. Prosseguindo na análise, o conselheiro Manoel Pimenta
questiona o índice de eficiência acadêmica, com o percentual de 58,03% de
concluintes. Denio explica que é um índice real, porque a evasão em alguns
níveis de ensino, como o Proeja, é muito grande, e no Ensino Superior muitos
alunos páram antes da defesa do Trabalho de Conclusão de Curso. Lezi
afirma que esse índice é realmente ruim, mas está melhorando. Com relação
ao Corpo Discente, outro ponto de destaque é o perfil socioeconômico,
indicando que 60% do total dos alunos são provenientes de famílias com
renda familiar de até três salários mínimos. Lezi ressalta, a seguir, que os
recursos provenientes de emendas parlamentares são muito importantes,
porque praticamente dobram o orçamento do Cefetes no que se refere a
custeio e investimento. Na seqüência, esclarece mais alguns pontos, por
solicitação dos conselheiros. Encerradas as discussões, Jadir submete o
Relatório de Gestão 2007 aos conselheiros, que o aprovam por unanimidade.
Nesse momento o senhor Lezi se retira da reunião. No item 2 Jadir passa a
palavra ao professor Altair para apresentar três projetos de cursos de nível
técnico, os quais já foram discutidos e aprovados na Subcâmara do Ensino
Técnico. Passa as cópias dos projetos para circulação entre os conselheiros e
inicia a apresentação com o projeto do Curso Técnico de Eletrotécnica, da
Unidade São Mateus; cita que nesse curso repete-se, praticamente, o modelo
do mesmo curso oferecido na Unidade Vitória, com alterações que buscam
atender apenas aos detalhes regionais. Fala sobre a matriz do curso e
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informa que são oferecidas semestralmente duas turmas de 36 alunos. A
seguir fala sobre o Curso Técnico de Mineração, da Unidade Cachoeiro.
Informa que esse novo curso é resultado de uma remodelação que sofreu o
Curso Técnico de Rochas oferecido naquela Unidade, dando com este novo
formato uma abertura maior para o mercado de trabalho. O conselheiro
Wellington, aluno do Curso Técnico de Rochas, relata as dificuldades desses
alunos mediante o mercado e solicita que seja oferecido um módulo extra de
qualificação em Mineração, para que possam ter mais oportunidades. O
professor Altair se compromete a estudar a possibilidade de atender a essa
demanda dos alunos. Apresenta então o curso Técnico de Portos integrado
com Ensino Médio da Unidade Cariacica; fala sobre o público alvo, o enfoque
e esclarece dúvidas dos conselheiros sobre o mercado de trabalho. O
conselheiro Roberto Ferraz afirma que, com certeza, haverá uma demanda
muito grande das empresas pelos profissionais formados nesse curso, pois é
uma área carente de profissionais no Estado. Jadir submete os projetos à
votação dos conselheiros, e todos manifestam-se favoráveis à homologação
dos três cursos apresentados. Nesse momento o professor Altair e o
conselheiro Manoel Pimenta, que se justificou sua saída antecipadamente ao
Presidente do Conselho, se retiram da reunião. Jadir passa a palavra a Denio
para que inicie o item 3, extinção do Curso Superior de Tecnologia em
Siderurgia da Unidade Vitória. Denio justifica que, como em 2006 foi lançada
a Engenharia Metalúrgica, o Tecnólogo em Siderurgia ficou numa posição
muito difícil, entre um curso técnico e uma engenharia na mesma área, o que
diminuiu drasticamente a procura por esse curso. Assim, o Colegiado se
reuniu e decidiu pelo fim da oferta e a sua conseqüente extinção, cumprindose o prazo regimental para que os alunos do curso possam concluí-lo
regularmente. Consultados, os conselheiros manifestam-se de acordo com a
extinção proposta. Denio permanece com a palavra para o item 4, processo
eleitoral para representante docente e técnico-administrativo no Conselho
Diretor para o período de 2008 a 2012. Apresenta a proposta de resolução,
que basicamente repete a que foi emitida na última eleição; destaca como
principal mudança a inscrição, que agora será por chapa, com titular e
suplente; desse modo, o suplente não será o segundo candidato mais votado,
e sim aquele apresentado na chapa mais votada. A inscrição se dará no
Gabinete do Diretor de cada Unidade de Ensino, nos dias 14 e 15 de maio, e
a eleição será no dia 29 de maio. Os conselheiros aprovam a proposta de
resolução apresentada. Para o item 5 Denio apresenta o processo nº
23046.001113/2008-67, com o parecer do Procurador Federal Sr. Wagner de
Souza Lima sobre a minuta de convênio com a FINEP para “Implantação do
Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento”; destaca que o parecer do
Procurador é favorável ao convênio, após serem atendidas as ressalvas
apresentadas e a apreciação do Conselho Diretor. Esclarecidos mais alguns
pontos, os conselheiros votam pela aprovação do convênio constante no
referido processo. O item 6, também apresentado por Denio, consta do
processo nº 23046.001660/2008-42, com parecer do Procurador Federal Sr.
Wagner de Souza Lima sobre a minuta de convênio entre o Cefetes e a
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Secretaria
de
Estado
da
Educação
para
o
“Convênio
de
Intercomplementaridade” para oferta de curso técnico nas Unidades
Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus; destaca que o parecer do Procurador
é favorável ao convênio, após serem atendidas as ressalvas apresentadas e a
apreciação do Conselho Diretor. Denio explana sobre algumas peculiaridades
do convênio e dos cursos a serem ofertados e ressalta que este é um projeto
piloto, uma primeira experiência. Os conselheiros votam pela aprovação do
convênio. Denio apresenta então o item 7, proposta de alteração da
Resolução CD nº 15/2007, que dispõe sobre a remoção de servidores entre
as Unidades do Cefetes. Jadir esclarece que, com a realização de novos
concursos para praticamente todas as Unidades, surgem muitos pedidos de
servidores para serem lotados em Unidades diversas daquela onde estão, e
essa situação revelou alguns problemas no trâmite dos processos. Essa
proposta de alteração, portanto, visa basicamente a especificar os
documentos que devem estar contidos no processo e os critérios de
acatamento, modificando os artigos 2º e 4º. De posse de cópias da proposta
de alteração, os conselheiros acompanham as explicações e aprovam a
proposta apresentada. Jadir inicia o item 8, apreciação do Estatuto da
Funcefetes. Os conselheiros recebem cópia do Estatuto e da Portaria
Interministerial 475, de 14 de abril de 2008, que estabelece novas regras para
o registro e o credenciamento das Fundações de Apoio, dentre elas, no inciso
I, a de que o estatuto deve ser referendado pelo conselho superior da
instituição apoiada. Jadir informa que a Funcefetes teve seu credenciamento
renovado recentemente pelo período de dois anos, mas mesmo assim deverá
atender às regras da Portaria 475. Desse modo, solicita aos conselheiros que
comecem a analisar o Estatuto da Funcefetes, a fim de que seja discutido e
referendado em reunião futura, cumprindo o que estabelece a lei. No item 9,
informes, Jadir comunica que foi publicada portaria abrindo 253 vagas para
servidores do Cefetes, sendo 128 vagas para professores e 125 para
servidores técnico-administrativos; acrescenta que as vagas serão
distribuídas principalmente entre as novas Unidades. A seguir Jadir apresenta
aos conselheiros uma cópia do jornal ES Hoje, da 1ª quinzena de maio de
2008, página 2. Destaca matéria publicada por um professor do Cefetes na
seção “carta do leitor”, com o título “falta de ética”, discorrendo sobre o direito
de resposta do diretor do Cefetes, professor Jadir José Pela, sobre o editorial
“ignorância cefetiana”, publicado na edição nº 180 desse mesmo jornal. Jadir
faz uma consulta aos conselheiros acerca da atitude a ser tomada mediante
essa situação; os conselheiros lêem a carta e, após debate, chegam à
conclusão de que as afirmações publicadas não afetam a instituição Cefetes,
e que, portanto, não há necessidade de o Diretor-Geral manifestar-se a
respeito. Não havendo mais assuntos a tratar, Jadir agradece a participação
de todos e encerra a reunião. Eu, Maria do Carmo Conopca, secretária, lavrei
a presente ata, que será submetida à aprovação de todos os conselheiros
presentes. Vitória, oito de maio de dois mil e oito.
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