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Ata da

Sexag~sinB

Quinta Sessio Ordini

ria do Conselho Diretor do Centro
deral de Educacjo Tecno .

Fe

do Para

.

na.

"As dezessete horas e vinte e urn minutos do dia

e oieenea

trinta e um de marco de mil novecentos

e nove, reuniu-se

0

Conse 

lho Diretor do Centro Federal de Educacao Tecnologica do Parani, sob a presl
dencia do Prof. ARYUR ANTONIO BERlOL e com a presenca dos seguintes Conselhei
ros: ARTUR

FRAt~CISCO

PETROSKI,

HOACYR FERRAZZA, FERNANDO Al'lTONIO FON 

TOURA BINI, GILBERTO DE OLIVEIRA SOUZA, JOAO CLAUDIO FONTANA, JOSE SOLLAK
JULCELINA FRIACA TEIXEIRA. Pauta

da

Sessao: 1 - Comun

e

da Presiden 

cia. 2 - Processo n9 OS/8,9-CD: Normas para Aval iacao de Desempenho dos Servl
dores Tccnico-AdlllillistrQtLvos do CEFET-PR. (BaixQdo em diligencia na 64?

Se~

sao Ordinaria). 3 - Processo n9 07/89-CD: Quadros "Demonstrativos da Execw;io
Orcamentaria e Financeira da Receita e da Despesa do CEFET-PR, relativosaos
meses de janeiro e fevereiro de 1989. 4 - Processo n9 08/89-CD: Proposta
Def

da Taxa de Inscr

ao 19 Exame de Sel
ia

mento do Prograna de Assis

do ana de 1989 para os

Processo n9 09/89-CD: Aprovacio do

Cursos de 29 Grau do CEFET-PR. S

Pr~-Escolar

de

Regul~

destinado a filhos de Servido

res do CEFET-PR. 6 - Processo n9 10/89-CD: Proposta de Reformulacao dos Cri
terios de Concessao da Gratificacao de Produtividade de Ensino - GRIPE. 7 - Co
municacoes dos Conselhe iros. Dando aber tura aos traba?hos,

0

consultou os Senhores Conselheiros se tinham alguma res salva
anterior que Ihes fora encaminhda.

0

Sr. Pres idente

a Ata

da Se

Cons. FERNANDO AllTONIO FONTOURA BINI es

tranhou nao ter sido registrada am Ata a sua observaciio sobre a existencia,no
Plano de Aplicacao de Recursos de 1989, apreciado na reuniao anterior, dedois
Departamentos de Informatica: um denorninado simplesmente Informatica e

0

ou

tro Informatica Industrial, bern como nao ter constado em Ata a explicacao do
Sr. Presidente de que houvera urn engano, pois, no lugar de Departamento

de

Informatica Industrial, deveria ter constado Curso de Pos-GraduaCao em Infor
matica Industrial. 0 Conselheiro ARTUR
do registrado devidamente

0

FRAl~CISCO

PETROSKI observou

£laO

ter si

alcance do voto de congratulacoes que propusera

no relato do Processo n9 03/89-CD, referente

a Prestacao

de Contas da Direto

ria Geral do CEFET-PR, rer'ativas ao exercfcio de 1988. A sua proposea fora um
voto de congral;:ulCl

a toda ild:uinistracao do CEFET-PR, ou seja, a todos que

contribufram com os resultados alcancados em 1988 e os tornaram poss

is, e

nao apenas aos envolvido~ direta ou indiretamente, na elaboracao do documen
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to. 0 Cons. GILBERTa DE OLIVEIRA SOUZA, por sua vez, esclareceu que

0

sitivo regimental a que fizera alusao quando se manifestara sobre

inicioda

0

dispo

vigencia da reformula\;ao curricular, aprovada quando da anal ise do Processo n9
32/88-CD, era

0

Art. 153, paragrafo unico do Regimento Geral. Foi, entao,

Ata aprovada corn as ressalvas apresentadas. Ern seguida,

0

a

Sr. Presidente fez

as seguintes Comunica\;Bes aos Senhores Conselheiros: a. ter sido realizada
uma pesquisa sobre a posi\;ao dos servidores do CEFET-PR em rela\;.3o ao movi
mento de paralisa\;ao dos dias 14 e 15 de mar\;o. Apresentou os resultados

da

pesquisa, constatando ter sido grande a adesao dos que responderama pesquisa
- metade dos servidores - ao movimento; b. ter-se realizado, nos dias 30
31 de mar\;o, nas instala\;oes do CEFET-PR e corn a colabora\;ao deste,

0

e

Semina

rio Regional de Manutell\;aO, promovido pela ABRAMAN; c. ter-se realizado,

de

27 a 31 de mar\;o, nas instala\;oes do CEFET-PR e corn a colabora\;.3.o deste,

urn

curso de Atualiz.a\;ao paraParamedicos, que contou corn a presen\;a de instruto
res norte-americanos; d. ter sido emitido um parecer pelo Conselho Federal de
Educa\;ao no sentido de que as institui\;oes de ensino superior que tenham
di\;Bes, possam oferecer cursos de Engenharia de Seguran\;a do Trabalho,

co~

sem

necessidade de credenciamento do curso por aquele Conselho; e. ter a Dire\;ao
se reunido corn os bolsistas que voltaram de seus estagios na Alemanha,
didos de aeordo com
e os Centros de

0

tante

0

Program3 de Coopera\;ao entTe as Fachhochschulen alemas

Educac~o

seus relat6rios que

0

conc~

Tecno16gica brasileiros, tendo-se depreendido

de

acordo era importante e deveria continuar; ser impor

dominio da lingua alema para melhor aproveitamento do estagio;

ser

o ensino ministrado nas Fachhochschulen de nivel similar ao daCEFET-PR; se
rem bern mais ricos e melhor equipados os laboratorios das Fachhochschulen ern
equipamentos para experimenta\;ao e pesquisa; f. ter chegado a Curitiba,
dia 31 de mar\;o, permanecendo ate

dia 03 de abril,

0

0

no

Dr. Jurgend Tippe,Rei:.

tor da Fachhochschulen de Berlim para discutir a operacionalizacao do Acordo
de Coopera\;ao entre sua entidatle e

0

CEFET-PR, bern como acertar os 1jltimos de

talhes do Curso de l'1atematica Aplicada que 'ministrara no CEFET-PR, a partir de
comunica\;~o

17 de julho; g. ter recebido
do MEC de que fora acertado

0

da Secretaria

Educacio

Superior

Acordo de Coopera\;ao com as IUTs francesas

e

que, a partir de setembro, os primeiros bolsistas brasileiros do P):'ograma es
tagiariam na Fran\;a; h. ter estado em visita as Unidades de Ensino Descentra
lizadas de Medianeira, Cornelio Procopio e Pato Branco, relatando
ern que se encontrava cada uma das construcoes. Manifestou, na
preocupa\;iu de que

0

0

estagio

ocasi~io,

sua

governo nao liberasse os recursos suficientes para con

clusao das obras para equipar as unidades e dar inicio ao funcionamento dos
,
cursos; 1. terem sido ja transferidos para 0 imovel adquiridonaAv.Silva Jar
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dim os ensaios cia Banda Harcial, cessando, assim,
saios traziam
c~o;

j.

ral de

j~
A~ao

a

1~

bre

0

transtorno que tais

en

aula do periodo noturno dos cursos superiores da Institui

ter sido iniciado

0

trabalho de

avaliac~o

da

execuc~o

do Plano Ge

errl 1988, devendo os seus resultados serem encaminhados ao Conse
Comiss~o

lho brevemente; 1. ja ter sido designada a
estudo

0

t~cnico

sobre a

Indica~~o

encarregada de proceder

do Conselheiro Gilberto de Oliveira Souza so

Sistema d.: Aval ia~ao dos Cursos de 29 Grau do CEFET-PR, devendo os re

sultados de seu trabalho serem encaminliados ao Conselho ja na reum_ao do mes
de abril. 0 Conselheiro FER.1'1ANDO ANTONIO FONTOURA BINI estranhou
Dire~ao

que somente ocupantes de cargos de
Comiss~o

condi~ao.O

de

e nao

fizessem parte da Comissao

tivessem sido convidados elementos da comunidade sem essa
s idente esclarec:e.u que a

fato

0

Sr. Pre

era meramente tecnica, fora des ignada para

simplesmente apresentar urn estudo,

n~o

tinha poderes de decisao e seus

bros terem sido escolhidos ern razao de sua familiaridade corn

mem

assunto por ja

0

o virem discutindo, ha varios meses, ern grupo informal de estudos; m. ter si
do designada uma Comissao de
tru~ao

Avalia~ao

Civil, visando a levantar

0

do

Curs~

Superior de Tecnologiad<I'

real rendimento do

Curs~

Con~

aceita~ao

e sua

pela comunidade; n. ter sido designada tlma Comissao especial para estudar

a

viabilidade e conveniencia de se criar, no CEFET-PR, urn curso superiornaarea
de Hecanica, considerando a alta demanda de profissionais da area,

si

ter

do a area metal-·mecanica a que mais cresceu no Parana nOB ultimos tempos e
boa estrutura de· CEFET-PR na area em termos de equipamentos,
pouco investimento paraa

implanta~ao

a

que demandaria

0

do curso. ;:\Ia ORDEM DO DIA, foram aprecia

dos os processos constantes da Pauta, corn os seguintes resultados: Processo
n9 05

: Apos debates sobre as Normas de

Avalia~ao

dos Servidores Tecnico

Administrativos do CEFET-PR,constantes do Processo,e questionamentos apresen
tados por varios membros do Colegiado,

0

Conselheiro FERNANDO ANTO;:\lIO FO;:\lTOU

RA BI;:\II pediu vistas do processo, tendo sua

solicita~[io

nimidade. Processo n9 07/89-CD: foi acolhido
FRANCISCO PETROSKI favoravel
cao

Or~alITentaria

a aprova~ao

0

sido acatada por una

Parecer do Conselheiro

ARTUR

dos Quadros Demonstrativos da Execu

e Financeira da Receita e da Despesa do CEFET-PR referentes

aos meses de janeiro e fevereiro de 1989,por estarem devida
preenchidos. Processo n9
ANTONIO FO;:\lTOURA BINI,

0

e

corretamente

: a pedido do Relator, Conselheiro FER;:\IANDO
processo baixou ern diligencia para mais estudos e

a

consulta a novos documentos solicitados pelo Conselheiro. Processo n9 10
CD: Por proposta do Relator, Conselheiro ATAIDE MOACYR FERRAZZA, acatada

10 Colegiado,

0

bre a proposta e

Processo baixou em
lITudan~a

dilig~ncia

pe

para estudo mais aprofundado s£

de seus termos para adequa-Ios

as

disposi~~es

e aos interesses do processo ensino-aprendizagem. 0 Sr. Presidente

legais

destacou

o grande beneficio trazido pela reserva de uma parte da carga horaria doopro-
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fessores para atendimento aos alunos. Chamou a

aten~ao

numero de alunos atendidos conforme bem nlostrava

para

0

crescimento do

relatorio anexado pela Di

0

retoria de Ensino ao processo. 0 Conselheiro GILBERTO DE OLIVEIRA SOUZA

sug~

riu que a Diretoria de Ensino ouvisse os professores de ensino superior

so

bre a materia. 0 Sr. Presidente esclareceu que, na elabora~ao da proposta, a
comunidade havia sido ouvida atraves dos Chefes de Departamentos Academicos.
Passando as

Comunica~oes

dos Conselheiros,

RA SOUZA sol icitou esclarecimentos sobre
so Superior de Tecnologia da
que, por

solicita~ao

Constru~ao

Conselheiro GILBERTa DE OLIVEI

0

Vestibular complementar para

0

civil. 0 Sr. Presidente esclareceu

de aluno e professores do Curso, passou-se a exigir,pa

ra ele,as mesmas notas minimas estabelecidas para

0

Curso de Engenharia

In

aprova~ao.

Por

dustrial. Dentro Jesse criterio, apenas uma candidata logrou
essa razao,

autoriza~ao

CEFET-PR solicitou

0

CUE.

0

ao }lEC para realizar novo Vesti.

bular para preencldmento das vagas remanescentes. Informou terem sido mant i
dos os mcsmos criterios do Vestibular anterior e, dos 113 inscritos, s6 oito
obtiveram aprovacao, iniciando a nova turma
triculados. Em seguida,

0

0

seu curso com nove alunos ma

Conselheiro solicitou esclarecimentos sobre

lor da semestralidade que se cobraria do aluno, pois havia visto no
distribui~ao

va

va

0

p~tio

a

de carnes para pagamento. Acrescentou que, pelo que sabia, a no

Constitui~ao

previa a gratuidade do ensino e os novos valores praticados

deveriam ter sido submetidos

a analise

e

aprova~ao

do Conselho Diretor. OSr.

Presidente esclareceu que a Constituicao previa como obrigatoria a gratuida
de apenas para

0

ensino fundamental. Quanto ao ensino de 29 Grau, previa

a

progress iva extensao da gratuidade para esse nlvel de ensino. Informou, ain
da, que os novos valores praticados para a Semestralidade eram unica e exclu
sivamente os autorizados pelo governo federal e prometeu trazer a materia

p~

ra apreciacao do Conselho. 0 Conselheiro FERNANDO ANTONlO FONTOURA BINI soli
citou informacoes sobre a possibilidade de

0

CEFET-PR realizar Concurso para

Professor Titular do Ensino de 29 Grau. 0 Sr. Presidente
ques

comun~cou

que

essa

ja vinha preocupando a Dire~ao do CEFET-PR por haver varios professo

res na Classe E,

.

4 e em cond

s de se submeterem a concurso para

glr a ultima classe. Informou, ainda, que
,

.

0

ati~

Chefe do Departamento de Pessoal

iria a Brasilia onde colheria maiores esclarecimentos sobre como tratar a ma
t~ria.

0 Conselheiro, por fim, sugeriu que se iniciassem os estudos para re

formulacao do Regimento e se designasse uma Comissao especial para esse fim.

o Sr. Presidente esclareceu que ja havia enviado um expediente a todos os se
tores da Instituic;lo, solicitando conrribuicoes para a
mento Geral do CEFET-PR. Cumunicou que as

contribui~oes

reformula~a:o

do

Regi.

enviadas estavam sen

do analisadas, tabuladas eseriam encaminhadas a uma Comissao a ser designada
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para elaborar uma proposta de reformula<;ao a ser submetida

a analise

da cornu

nidade. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniao, da qual eu, Da
goberto Grohs Drechsel, Secretario, lavrei a presente Ata que vai assinada p~

10 Sr. Presidente, por mim e pelos Conselheiros presentes.
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