MEC/SETEC
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESPÍRITO SANTO
Conselho

Diretor

ATA DA 71ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR
6 de novembro de 2008

No dia seis de novembro 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 Danilo
Abdalla Guimarães, representante do Corpo Docente; Aivete Taquette,
representante dos Técnicos Egressos; Nurse Antônia de Freitas Vieira,
representante da Federação do Comércio; Roberto Salgueiro Ferraz,
representante da Federação da Agricultura e Emerson Atílio Birchler,
representante do Corpo Técnico-Administrativo. Os conselheiros Clecy Saiter
Araújo Oliveira, Denio Rebello Arantes, Neviton Helmer Gasparini, Manoel de
Souza Pimenta Neto, Carlos Humberto Sanson Moulin e Edson Fosse Filho
justificaram a ausência. Participaram como convidadas a professora Cristiane
Tenan Schlittler dos Santos, Gerente de Ensino de Graduação, e a servidora
Norma Suely Machado dos Santos, Gerente de Desenvolvimento de Pessoas.
Jadir agradece a presença de todos e inicia a reunião com a leitura dos itens da
pauta: 1) homologação da portaria de nomeação da CPA – Comissão Própria
de Avaliação; 2) proposta de resolução - alteração das Res. CD 9/2005 e
02/2006 – valores cobrados para fornecer documentos acadêmicos; 3)
processo nº 23046.005135/2008-12 – definição da porcentagem de vagas
para portadores de deficiência em concursos públicos; 4) proposta de
resolução – substitui a Res. CD 15/2008, que normatiza os concursos
públicos para a carreira docente no Cefetes; 5) proposta de resolução –
substitui a Res. CD 12/2006, que normatiza a distribuição de carga horária
docente no Cefetes; 6) proposota de resolução – substitui a Res. CD
14/2005, que normatiza a alteração do regime de trabalho dos docentes no
Cefetes; 7) assuntos gerais. Jadir solicita a retirada do item 6, a pedido do
professor Denio, porque a proposta ainda passará por outra discussão na Câmara
de Ensino, incluindo-se nesse item a proposta de resolução que define os valores
a serem pagos pelos trabalhos em concurso para preenchimento de vagas para
curso de pós-graduação lato seusu pública; todos concordam. Jadir passa a
palavra à professora Cristiane, que inicia o item 1 explicando que a CPA é a
Comissão Própria de Avaliação, responsável pela avaliação insticional. Essa
comissão foi criada no Cefetes em 2004 e está sendo renovada, com os
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seguintes membros: Moramey Regattieri, representante do corpo técnicoadministrativo; Bene Régis Figueiredo, representante do corpo docente; Ernani de
Castro Gama, representante da sociedade civil organizada e João Rodrigo
Ferreira Firme, representante do corpo docente; o mandato será de dois anos,
podendo haver recondução. Após mais algumas explicações da professora
Cristiane, os conselheiros homologam os nomes apresentados para a
composição da CPA. Cristiane apresenta também o item 2, proposta de alteração
da Resolução CD nº 05/2005, que fixa os valores a serem cobrados pelo
fornecimento de documentos acadêmicos. Houve uma solicitação do Grêmio Rui
Barbosa pelo fim da cobrança de todas as taxas, como também determinações
legais nesse sentido. Jadir explica que a arrecadação com a emissão de
documentos ajudava a Instituição, mas há condições de mantê-la sem o
recolhimento dessas taxas. Pela nova proposta, serão cobradas apenas as
segundas vias dos documentos, a primeira via será gratuita. Os conselheiros
aprovam a proposta apresentada. Para o item 3, definição da porcentagem de
vagas a serem reservadas para portadores de deficiência nos concursos públicos
do Cefetes, Jadir apresenta aos conselheiros cópias da Lei 8.112/1990, art. 5º, §
2º, e do Decreto 3.298/1999, art. 37, § 1º e 2º, que versam sobre esse assunto, e
explica que a única dificuldade é para o caso de haver menos de cinco vagas
oferecidas no concurso, porque fica impraticável, nesses casos, aplicar a reserva
de 20% das vagas. Jadir cita o acordo feito pelo Cefetes com o Ministério Público
sobre essa questão, com a proposta de o Cefetes aplicar os percentuais legais,
entre 5% e 20%, de acordo com o número de vagas que estiverem disponíveis no
concurso. Todos aprovam essa proposta. Jadir passa a palavra à Gerente de
Desenvolvimento de Pessoas, Norma Suely, para que apresente o item 4,
proposta de alteração da Resolução CD nº 15/2008, que normatiza a realização
de concursos públicos para a carreira docente no Cefetes. Norma relata as
alterações, homologadas pelo Ato Ad Referendum do nº 07/2008, que atingem os
artigos 3º, 5º e 23 da resolução, e explica que surgiu a necessidade de se
fazerem esses ajustes, que se referem, basicamente, à inclusão de um novo
critério para a lotação de novos servidores, à apresentação dos títulos e ao prazo
para interposição de recurso. Findas as explicações, Jadir relembra a todos que a
nossa prática é rever as resoluções e alterá-las, sempre que a prática de sua
aplicação mostrar essa necessidade; a seguir submete a proposta de resolução
aos conselheiros, que a consideram aprovada. Jadir passa a palavra à professora
Cristiane para que apresente o item 5, proposta de alteração da Resolução CD nº
12/2006, que normatiza a distribuição de carga horária dos docentes do Cefetes.
Cristiane relata que, como a última versão da resolução de carga horária é de
2006, durante esses dois anos foram detectados vários pontos com necessidade
de alteração. Passa a citar as principais modificações propostas, como por
exemplo o total de horas de planejamento de acordo com o nível de ensino em
que o professor atua; o planejamento proporcional ao número de disciplinas
ministradas pelo professor; a solicitação de capacitação, que deverá se iniciar na
coordenadoria, com ciência imediata do coordenador; o impedimento dos
diretores de dar aulas, ao passo que os gerentes, subgerentes e coordenadores
deverão dar o mínimo de 4 horas de aula semanais. Por fim, apresenta os anexos
I e II, que são os modelos do Plano Individual de Trabalho e do Plano de Ação da
Coordenadoria. Para finalizar, Cristiane cita que foi criada uma comissão para
coordenar os trabalhos relativos às alterações e aos ajustes da proposta aqui
apresentada, a qual foi amplamente discutida em várias reuniões da Câmara de
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Ensino, Pesquisa e Extensão. Jadir submete a proposta aos conselheiros, que a
aprovam por unanimidade. Jadir passa ao item 6, proposta de resolução para
pagamento de trabalhos desenvolvidos visando à realização de concurso público
para preenchimento de vagas para curso de pós-graduação do Cefetes; esclarece
que já existe resolução para o pagamento relativo a concurso público para
servidores, mas surgiu a necessidade de se normatizar o pagamento para
concurso de seleção de alunos para a pós-graduação pública. Acrescenta que
esta proposta de resolução basicamente repete a que se refere ao concurso para
servidores, e é necessária para que possa ser feito o pagamento às pessoas que
trabalharam nas provas; submetida aos conselheiros, a proposta é aprovada por
todos. No item 7, informes, Jadir fala que o Processo Seletivo do Cefetes para o
semestre 2009/1 está oferecendo aproximadamente 2.600 vagas, e há previsão
de cerca de vinte mil candidatos inscritos. Ressalta que neste ano os locais de
inscrição, que se restringiam a algumas agências bancárias, foram ampliados
para as casas lotéricas, experiência que foi muito positiva. Informa também sobre
o trâmite do Decreto 3.775, de criação do Ifetes, que já tramitou na Câmara dos
Deputados e seguirá para o Senado, o qual encaminhará para homologação do
Presidente da República; assim, a sanção da lei deverá ocorrer nos próximos
meses. Informa a seguir que o processo eleitoral para diretor-geral do Cefetes foi
aberto, a Comissão Eleitoral está trabalhando, as inscrições dos candidatos serão
nos dias onze e doze de novembro e a eleição no dia três de dezembro.
Relembra que o candidato eleito para diretor-geral do Cefetes será
automaticamente o reitor do Ifetes, conforme prevê a legislação. Para finalizar,
comunica aos conselheiros a necessidade de alteração da data da última reunião
do Conselho neste ano, de quatro de dezembro para o dezoito de dezembro, data
em que será homologado o resultado da eleição, conforme o calendário elaborado
pela Comissão Eleitoral. Todos concordam, Jadir agradece aos conselheiros pela
presença e encerra a reunião. Eu, Maria do Carmo Conopca, secretária, lavrei a
presente ata, que será submetida à aprovação de todos os presentes. Vitória, seis
de novembro de dois mil e oito.
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