SERVI~O

PUBLICO FEDERAl.

Ata da Sexagesima Quarta Ses

Ordinaria

do Conselho Diretor do Centro Federal

de

Educacao Tecnologica do Parana.

li.~>

marco de mil novecentos e

01 tenta

dezessete hor::ls c. on::c minutos do dia

e nove, reuniu-se

0

t

8

de

Conselho Diretor do Centro Fe

deral de Educa(,;ao Tecnologica do Parana, sob a presidencia do Prof. ART1JR ANTONIO
BERTOL e com a

presen~a

dos seguintes·Conselheiros: ARTUR FRANCISCO PETROSKI, ATA1

DE HOACYR FERRAZZA, FERNANDO ANTONIO FONTOURA. BINI, GILBERTO DE OLIVEIRA SOUZA, JOAO
CLAuDIO FONTA.NA, JOSE SOLLAK e JULCELINA FRIACA TEIXEIRA. Pauta da Sessao: 1 - Cornu
nicac~es

da

Presid~ncia.

2 - Processo nt? 32/88-CD - Proposta de Reformulacao

dos

Curriculos das Habilitac6es do Ensino de 29 Grau do CEFET-PR. 3 - Processo n903/89
CD - Prestacao de Contas da Diretoria Geral do CEFET-PR, relativas ao exercicio

de

1988. 4 - Processo n9 04/89-CD

de

Plano de Aplicacao de ReClJrsos para

0

exerc

10

1989. 5 - Processo nt? 05/89-CD - Norrnas para Avaliac,;ao de J)esempenfto dos Servidores
Tecnico-Administrativos do CEFET-PR. 6 - Processo nt? 06/89--CD - flinuta de Contrato
a ser firmado entre a PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBAAS

(~ 0

CEFET-PR para a

corr~

cao das provas do Processo Seletivo de Operador Industrial. 7 - Comunicacoes dos Con
selheiros. Dando abertura aos trabalhos,
selheiros se tinham alguma ressalva

0

a Ata

Sr. Presidente consultou os Senhores Co£.
da Sessao anterior que lhes fora encami 

nhada. 0 Cons. GILBERTO DE OLIVEIRA SOUZA observou que a solicitacao que fizera

na

629- Sessao Ordinaria sobre a forma de encaminhamento dos processos nao fora correta
mente anotada.

Solicita~a

que as processos, quando encaminhados para a analise

Relator, estivessem completos, corn todas as suas

pe~as,

do

nao havendo, porem, necessi:.

dade de envio de capias do processo ern sua totalidade para todos os Conselheiros.P~
diu, ainda. que,quando qualquer Conselheiro solicitasse esclarecimentos i
CIa,

constasse da Ata as

explicac~es·apresencadas.

ressalvas de Censelheiro. Em seguidu,

0

Presid~n

A Ata £oi, entao, aprovada comas

Sr. Presidente fez as seguintes Comunica

s aos Senhores CouseLheiros: a. terem iuiciado, em 20 de fevereiro, as aulas dos
-\

cursos de 29 Grau e ensillo superior, com excecao das do 19 perrodo do Curso de Tec
nolog

da Constrtlt;ao Civil, em razao de ter havido necessidade de Vestibular Com 

plementar para preenchimento das vagas; b. terem side atendidos 2.558 alunos em Re
matrlcula em razao de erros os rna
CEFET-PR

0

diversos .cometidos na matricula, iniciando

o

19 semestre letive de 1989 com 5.730 alunos no 29 Grau, 968 no 39 Grau e

600 no Pro-tecnico; c. terem--se realizado, de 20 a 24 de fevereiro, nas dependencias do
CEFET-PR, reuniao

extraordinarias do CODESFI e CONDITEC. paralelas a reuni ao do CRUB

realizada em Curitiba, tendo sido gerados dois docurnentos, eneaminhados ao Sr.Minis
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tro da Educacao e cujas capias
ros; d. ter

0

0

Sr. Presidcnte pas sou as maos dos deIlln.i.s COllselhei

CEFET-PR recebido a visita de um professor especialista da area de CAD

do Sinclair Conununity College que, dentro do Protocolo de Intencoes firmado entre
CEFET-PR e aquela Instituicao, esteve no Brasil em estagio e trouxe dois SOFTs
Area de Construcao Civil, deixando urn para

0

CEFET-PR; e. estar

do Nucleo de Engenharia Hospitalar, colalwnmdo com

0

prograrna

0
dE!

0

da

CEFET-PR, atraves
aos

assistcncla

acidentados do trinsito - uma das promoc~es previstas rio Acordo Parana-Ohio - atra
ves do redimensionamento de urn lay-out ja existente e inadequado para ambuLincia

a

serusadaporparam~dicosnoatendimentoas vftimas; f. estarem ja retornando ao CEFET

PR os professores bolsistas do DAAD, dentro do Protocolo de Intenc;oes CEFETs e
CHHOCHSCHULEN, estando programada para

0

mes de marco uma Reuniao de avaliacao

FA
do

programa com base nas experiencias trazidas; g. ter recebido da Diretoria de Ensino
urn expediente justificando a impossibil i.dade de atendimento na integra do disposto
na Deliberrtc;ao n9 27/8B-CD, par ja estarem prontos. quando da sua aprovac;ao, os ho
rarios para

0

19 Semestre de 1989, garantindo, porem, que, para

0

29 Semestre, aDe

liberac;ao seria plenamente atendLda. h. ter recebido, tambem, da Diretoria de Ensi
no uma proposta para alterar a sistematica de concessao da GRIPE, documento que en
caminhar

,oportunamente,

a delibera(;ao

do Colegiado. Em seguida,

0

Sr. Presidente

convidou os Senhores Conselheiros para a aula inaugural do Curso de Pas-·Graduat;;ao em
Informatica Industrial, que seria proferida pelo Secretario Executivo da Secretaria
Especial de Informatica, Eng. KIVAL HEBER, as 16,00 horas do dia 6 de mar(,:o. Passa!!.
do a ORDEM 00 DIA,

0

Sr. Presidente fez questao de esclarecer novamente, a propos i

to da observac;ao do Cons. GILBERTO DE OLIVEIRA SOUZA, feita na reuniao anterior,que
as pec;as dos processos encaminhados ao Conselho para relata eram sempreas originais
e os processos ,quando vindosde outras instancias, eram entregues sempre completos
.....-.--~--

sem ser extraida qualquer parte, pois nao havia

0

que ser escondido. Ato contlnuo ,

,

foram apreciados os processos constantes da Pauta com os seguintes resultados:

1

Processo n9 32/88-CD: foi acolhido e aprovado a Parecer do Cons. ATA1DE NOACYR FER
RAZZA de que se aprovasse a Reformulac;ao dos Curriculos das Habilitac;oes do

Ensino

de 29 Grau do CEFET-PR, conforme prop6sta ja aprovada pelo Conselho de Ensino,

com

as seguintes alterac;oes sugeridas quando da sua discussao no Plenario: 1. alterac;ao
do nome da disciplina REDACAO DE RELAT6RIOS para LiNGUA PORTUGUESA e LITERATURA B~
SILElRA VII, por representar a denomhlaCaO anterior apenas um do's conteudos minis 
trados e nao ser a terminologia correta para designar a abrangencia da disciplina
2. Uniformizar a numera!;iio do ementario das discipl iuas, ora apresentados com alga
rismos arabicos, ora com romallOS. 3- Dar maior c:lareza e especif icidade aos conteudos da
Lingua Portuguesa e Literatura Brasileira, na linha da Carta enviada pelo Chefe

do

Departamento Academico de Comunicacao e Expressao em resposta it consulta formulada
pelo Relator do Processo apas a reuniao anterior. 4. Recomendar a Diretoria de Ensi
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rio a encaminhamento urgente de uma proposta de substituicao da disciplina ENSINO
LIGIOSO por ORI[;NTAt;;A.O EDUCACIONAL, clando
car~ter ecum~nico,

de, com

a primeira

apenas

tratamento de ativida

0

sem carga horiria definida e sem a obrigacao de partici
Co~

pacao. 0 Cons. GILBERTO DE OLIVEIRA SOUZA estranhou a existencia de Resolucao do
selho de Ensino aprovando a reformulacao dos Curriculos das Habilitacoes do
de 29 Grau do CEFET-PR e estabelccendo a sua
po

vig~ncia

para

29 Semestre de 1989

0

,a seu ver, tal Reso1.ucao nao poderia ser baixada, uma

Ensino

'VEZ

que a ma ter ia nao

via ainda sido aprovada pelo Conselho Diretor a quem cabe, regimentalmente, a
rna palavra e porque

0

Regimento estabelecc que as mod

ica\:oe~;

h~

~lti

curriculares so

en

')

trariam em vigor no ano letivo seguinte a.o de sua aprovacao /" II - Processo n9 03/89
CD: foi acolhido e aprovado

a aprovacao
por nao

5e

0

Parecer do Cons. ARTUR FRANC1.SCO PETROSKI

favoravel

da Prestac30 de Contas da Diretoria Geral relati.vas ao exercieiode 1988,
ter ver

icado qualquer fato ou irregularidade que comprometesse sua n0E.

mal idade. Os demais Conselheiros acompanharam, igualmente, urn voto de congratula 
caes do Relator a todos que, mais direta ou indiretamente, estiveram envolvidos com
a elaboracao do documento. III - Processo n9 04/89-CD: foi acolhido e aprovado

p~

0

recer do Cons. JOAD CLAUDIO FONTANA de que se aprovasse c Plano de Aplicacao de Re
curs os para

0

exercfcio de 1989, encaminhado pela Diretoria Geral,e se elogiasse

a

equipe responsavel pela elaboracao do documento e a Administracao do CEFET-PR. OCons.
Aplica~ao

GILBERTO DE OLIVEIR.A.. SOUZA voltou a soHcitar uma avaliacao do Plano de
Recursos de 1988, em que ficasse configurado

0

previsto e

0

de

executado e os benefi 

cios auferidos pela execucao de cada Projeto, nio tanto em termos quantitativos
mais em termos qual itati vos. 0 Sr. Pres idente prometeu determinar
Planejamento a elaboracao de tal
aeatou

0

docu~ento.

e

a Coordenadoria de

IV - Processo n9 05/89-CD:

0

Colegiado

Parecer do Cons. JOSE SOLLAK de que as NORHA.S PARA AVALIAt;;Ji.O DE DESE}1PENHO

DOS SERVIDORES TECNICO:-ADMINISTRATIVOS DO CEFET-PR fossem baixadas em diligencia em
raza.o de inadequacoes quanto

a forma,

estrutura e abrangencia tanto das Normas

em
apr~

si, quanto dos formularios proprios de Avaliacao. V - Processo n9 06

: foi

vado

~1inuta

0

parecer do Cons. GILBERTO DE OLIVEIRA SOUZA propondo a apro'.Ta\;ao da

Contrato entre

0

de

CEFET-PR e a PETROBRAS para a correcio das provas do Processo Sel::.

tivo de Operador Industrial com as seguintes alteracoes: 1 - substituir,;ao, na Cl1iu
sula Segunda, item d, da expressao "os locais geograficos das provas lf par "Salas das
provas". 2 - Retirada das palavras

PE~OS,

NOTA MiNIMA, etc. colocadas entre parent::.

ses na Clausula Segunda, item e. 3 - Alteracao da redacao da Clausula Quarta, Sub
clausula Primeira, para: "A Contratante devera, ate 8 de marco de 1989, depositar

0

valor de NCZ$ 1.140,00 (um mil, cento e quarenta cruzados novas) na Conta Bancaria
n9 500.001-1 do CEFET-PR do Posto de Servicos da Caixa Econ5mica Federal, instalado
na sede do Contratadol! 4- A substitiiii;;aocb termo "SUBCLAuSULA" por "PARAGRAFO"
0

todo
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0

MEC, e a sua adocao recomendada numa das reunioes do

Conselho. Decidiu-se, entao, consul tar

0

Procurador do Centro sobre a terminolo

gia maia indicada e a sua adocao a partir daquele instante. 5 - Ante a indica 
cao feita pelo Relator de que se deveria encaluinhar ao Conselho Diretor a
sicao detalhada de despesa relativa ao servico prestado pelo CEFET-PR,

0

comp~

Sr.Pr~

sidente apresentou um demonstrativo de eustos que lite fora l).ncmninIHldo. algumas
Fiscaliza~ao

horas antes da reuniao, pelo Presidente da Comissao de Aplicacao e
do Concurso Vestibular do CEFET-PR, responsivel pela

execu~io

do Contrato. 0 Re

lator considerou atendida sua exigencia quanta a esse item, no que foi acompa 

as

nhado pelos demais Conselheiros. Passando
Cons~

Comunica~oes

dos Conselheiros,

a

JULCELINA FRIACA TEIXEIRA fez referencia ao projeto de lei do DeputadoOta

vio Elisio propondo uma nova Lei de Diretrizes e Bases e que nada. mais era que 1I11tE.a
balho do educador Demerval Saviani sobre

0

qual ji discorrera nas reunioes ante

riores, apontando alguns aspectos que julgava dunosos para

0

29 Grau.

Prop~sque

o projeto fosse analisado corn cuidado e profundidade pel a direcao do CEFET-PR .

o

Sr. Presidente informou que

0

CONDITEC

j~

estava atento para o problema e vi

nha desenvolvendo estudos para corrigir as distorcoes que
o 29 Grau profissionalizante. Solicitando a palavra.

0

0

projeto traria para

Cons. GILBERTO DE OLIVE!.

RA SOUZA encaminhou ao Plenario uma Indicacao denorninada "REFOR.}{uLACAO DO
DE AVALIACAO E APROVACAO NO ENSINO DE 29 C1lAU DO CEFET-PR", propondo que

0

SISTE~

Colegiado

o apreciasse. 0 Sr. Presidente esclareceu que, ha varios rneses, urn grupe infor
mal de estudos, integrado por dirigentes e

t~cnicos

da Diretoria de

Ensino,~o~

denadores de Curse e Chefes de Departamento Acadernico e por membros da comunida
de Cefetiana, interessados ern assuntos de educacao, se reunia, toda quinta-fei
ra

~

noite, para debater assuntos didatico-pedag6gicos; que esse grupo vinha de

senvolvendo estudos sabre avaliacao no CEFET-PR e ja estava preparando uma pro
posta para modificar e aperfeicoar
~ao
~ao.

0

atual sistema. Sugeria, pois, que a Indica

apresentada pelo Conselheiro fosse encaminhada ao Crupo como uma colabora 
De sua parte, a

da complexidade da

Con8~ JULCELI~A

~valiacao

FRIACA TEIXEIRA considerou que unla materia

deveria ser motivo de muito estudo e analise antes

de qualquer decisao e que uma INDICACAO, como muito bern definia

0

Regulamento do

Conselho Diretor, era urn ato de Conselho importantissimo por fixar uma linha f!
losofica ou doutrinaria para os trabalhos do CEFET-PR e que deveria ser precedi.
do, ern funeao de sua relevancia, de estudos tccnicos. Por essa razao, propunha
que: se aeatasse a Indieacao apresentada e fosse encarninhada para estudos tecni
cos por urn grupo formalrnente designado, corn a responsabilidade de, apas

].ncorp~

rar a Indicacao is outras proposic&es ja existentes sobre a avaliacao e aprova
cao no ensino de 29 Grau no CEFET-PR, encaminhar uma proposta final sobre a ma
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teria ao Conselho Diretor. Como a Cons. GILBERTO DE OLIVEIRA SOUZA considerasse
que a INDISACAO, como urn ato do Conselha, devesse ser, a seu nivel, analisado ,
Cons~

foram as duas proposicoes votadas, vencendo a da

JULCELINA FRIACA TEIXEI

RA, por 5 (cinco) votos favoniveis el (urn) contnirio dado

igualmente, aprovada a propos ta da

Cons~

a

211 proposta.

Foi.

JULCELINA FRIACA TEIXEIRA de que as pr,i

ximas INDICACOES que vlesseru a ser apresentadas

0

fossem com

anteced~nc

e in

cluidas na Pauta para que os Conselheiros as pudessem estudar melhor e sobre
elas se pronunciarem com maior profundidade. Nada rna

havendo a tratar,

foi

encerrada a reuniao. da qual eu, Dagoberto Grohs Drechsel, Secretario, lavrei a
presente Ata que vai assinada pelo Sr.
lheiros.

DGD!hvp.
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Presidente~

pOl' mim e pelos demais Conse

