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Ata da

4~

Sessao Extraordinaria do Conse

lho Diretor do Centro Federal de Educa 
cao Tecnologica do Parana.

As dezessete horas e cinqUenta e um minutos do
reuniu-se~extraordinari~

dia quinze de junho de mil novecencos e oitenca e oico,
mente,

0

Conselho Diretor do Centro Federal de Educacao Tecnologica do Parana,sob

a presidencia do Prof. ARTUR ANTONIO BERTOL, e com a presenca dos seguintes Con
selheiros: ATAfDE MOACYR FERRAZZA, FERNANDO ANTONIO FONTOURA BINI, JOXO CLAUDIO
FONTANA, JOSE SOLLAK e JULCELINA FRIACA TEIXEIRA. Os Conselheiros ARTUR FRANCIS
CO PETROSKI e GILBERTO DE OLIVEIRA SOUZA deixaram de comparecer a reuniao por
tivo justificado e foram substituldos pelos Conselheiros Suplentes JOXO

m~

CARLOS

LOYOLA PIRES e RAUL }WNHOZ NETO. Pauta da Sessao: 1 - Comunicacoes da Presiden
cia. 2 - Processo n9 12/g8-CD • Referendum ao Convenio firmado entre a Prefeitu
ra Municipal de Pato Branco e

0

CEFET-PR, objecivando a implantacao de uma unida

de de ensino tecnico. 3 - Comunicacoes dos Conselheiros. Dando abertura aos tra
balhos,

0

Sr. Presidente solicitou aos Senhores Conselheiros manifescacao

a Ata da Sessao anterior que lhes fora encaminhada. Nenhuma res salva foi

sobre
aprese~

tada e a Ata aprovada por unanimidade. Prosseguindo,

0

guintes comunicacoes aos Senhores Conselheiros:

ter ja encaminhado, por es

l' -

Sr. Presidente fez as se

crito, ao Cons. GILBERTO DE OLIVEIRA SOUZA os esclarecimentos sobre
com

0

Instituto Camoes, acendendo, assim, a sua solicitacao.

do,nasemana da Reuniao,

0

0

Convenio

2' - Ter-se

encerr~

Concurso de Poesia e Narrativa, uma bellssima promocao

do Departamento Academico de Comunicacao e Expressao, com a entrega de premios aos
melhores trabalhos.

3' -

Terem-se encerradas as inscricoes para

cao aos Cursos de 29 Grau e para

0

0

Exame de Sele

Concurso Vestibular aos Curs os ,de Ensino

rior, com 3.334 e 1.249 inscritos, respectivamente.

4' -

Sup~

Que partiria no dia se

guinte, em companhia dos diretores dos outros CEFETs e do Centro Tecnologico Pau
la Souza para a Europa, a fim de visitar instituicoes de educacao tecnologica da
Franca, Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental em retribuicao

a visita

de dir

gentes daquelas entidades e com a finalidade de formalizar convenios de intercam
bio e cooperacao tecnica e verificar a possibilidade de novas areas de cooperacao.

5' -

Visita proxima do Prof. ATAfDE !10ACYR FERRAZZA. vice-diretor e membro do Con

selho Diretor,

a Russia

atendendo a convice daquele palS atraves do CITPAR,

fim de verificar a possibilidade de realizacao de intercambio e cooperacao
ca. Passando

a ORDEH DO

DIA,

0

a
tecn~

Sr. Presidente, ances de dar a palavra ao relator

do Processo em pauta, justificou a convocacao da Sessao Extraordinaria.Comunicou
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que

pedido de esclarecimentos do Conselheiro GILBERTO DE OLIVEIRA SOUZA sobre

0

Diret~

o Convenio com a Prefeitura de Pato Branco e da copia de seu Termo fez a

ria-Geral verificar que nao havia sido enviado ao Conselho Diretor, nem por ele
havia sido analisado e aprovado. Esclareceu que

Convenio havia sidofirmadona

0

gestao anterior, !lad referendum" do Conselho Diretor, porque os recursos para
constru~ao

precia~ao

da unidade de ensino

a

haviam sido liberados pelo FNDE ea elevada de
infla~ao,

monetaria dos recursos, em razao da alta

exigia medidas ageis

a fim de aplica-Ios, preservando seu valor. Explicou, igualmente, que

refer i

0

do Termo fora levado para a cidade de Pato Branco a fim de ser encaminhado a Ca
mara dos Vereadores e que quando

0

documento retornara - ja na sua gestao-equ.!.

vocadamente fora arquivado pela Procuradoria Autarquica, julgando-se que ja
via sido apreciado pelo Conselho. Levantado

0

ha

equivoco, imediatamente procurou

remedia-Io, convocando uma sessao extraordinaria. Em seguida, passou a palavra
ao Cons. ATAfDE MOACYR FERRAZZA para relata do Processo em pauta. Em seu pare 
cer,

0

Conselheiro Relator, apos historiar os fatos que levaram a

firma~ao

do

Convenio e justificar a demora de seu encaminhamento ao Conselho Diretor,propos
que a sua assinatura fosse referendada pelo Colegiado por considerar que:
nao houvera ma-fe na sua assinatura, pois a

inten~ao

a)

de firma-Io ja havia

sido

comunicada ao Conselho na reuniao de outubro de 1987 e amplamente divulgada; b)
o CEFET-PR vern colaborando, a pedido do HEC, com
ria do Ensino Tecnico; c) as atividades extras de

0

Programa de Expansao e 11elho
presta~ao

de

servi~os

nidade, alemde.previstas no Regimento do CEFET-PR, tern permitido a
reequipar-se, ampliar

0

acervo da Biblioteca, reformar salas e

a comu

Institui~ao

laboratorios,tr~

nar professores e, acima de tudo, manter e melhorar a qualidade de ensino. 0 Pa
recer do Relator foi aprovado por unanimidade. Passando as
selheiros,

0

Sr. Presidente comunicou, com

satisfa~ao,

a

Comunica~oes

classifica~ao

dos Con
no

Guia

do Estudante, publ icado pela Editora Abril, do Curso de Engenharia Industrial EI~
trica do CEFET-PR como curso 5 estrelas. Propos, ainda, a discussao do Colegiado
a suspensao ou transferencia da data da reuniao ordinaria de junho, face

a

sua

viagem e a do Cons. ATAfDE MOACYR FERRAZZA. 0 Colegiado pronunciou-se, por una
nimidade, pelo cancelamento da sessao. 0 Cons. RAUL MUNHOZ NETO parabenizou

a

Banda Marcial pelos seus 15 anos de existencia. Nada mais havendo a tratar,

0

Sr. Presidente deu por encerrada a reuniao, da qual eu, Dagoberto Grohs Drechsel,
Secretario, lavrei a presente Ata que vai assinada pelo Sr. Presidente, por mlm
e pelos demais Conselheiros presentes.

