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GABINETE DO MINISTRO 
 
 
 
PORTARIA Nº 777. DE 24 DE JULHO DE 1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Ministro de Estado da Educação e do Desporto, usando da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto n° 1.845, de 28 de março de 1996, nos termos do art. 2° do Decreto Nº 1.652, de 20 de 
setembro de 1995, e tendo em vista o Parecer Nº 19/96, do Conselho Nacional de Educação, 
conforme consta do Processo Nº 2300.003601/96-95, do Ministério da Educação e do Desporto, 
resolve: 
 
Art. 1° Aprovar o Regimento Interno do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia, com 
sede na Cidade de Salvador, estado da Bahia, que com esta é publicado. 
 
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PAULO RENATO SOUZA 
 
 
ANEXO 
 
REGIMENTO INTERNO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA 
BAHIA 
 
 
CAPITULO I 
DA NATUREZA, FINALIDADE E OBJETIVO 
 
 
Art.1° O Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia - CEFET-BA, com sede e foro na 
cidade de Salvador, criado pela Lei N° 8.711, de 28 de setembro de 1993, nos termos da Lei N° 
6.545, de 30 de junho de 1978, regulamentada pelo Decreto Nº 82.310, de 21 de junho de 1982, por 
transformação da Escola Técnica Federal da Bahia, instituída nos termos da Lei Nº 3.552, de 16 de 
fevereiro de 1959, alterada pelo Decreto-Lei n° 796, de 27 de agosto de 1969, e pela incorporação 
do Centro de Educação Tecnológica da Bahia - CENTEC, criado pela Lei N° 6544, de 6 de julho de 
1926, é autarquia detentora de autonomia administrativa, financeira, patrimonial, didática e 
disciplinar, vinculada ao Ministério da Educação e do Desporto e integrante do Sistema Nacional de 
Educação Tecnológica, instituído pela Lei Nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994, e tem sua 
organização e funcionamento disciplinada pelo seu Estatuto, aprovado pelo Decreto Nº- 1.652, de 
28 de setembro de 1995 e por este regimento. 
 
 
Art. 2° O Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia tem por finalidade o oferecimento da 
educação tecnológica e por objetivo: 
I - ministrar ensino em grau superior: 



a) de Graduação e Pós-graduação "lato sensu" e "stricto sensu", visando à formação de 
profissionais e especialistas na área tecnológica: 
b) de licenciatura, com vista à formação de professores especializados para as disciplinas 
específicas do ensino técnico e tecnológico: 
 
II - ministrar cursos técnicos, em nível de 2° grau, visando à formação de técnicos, instrutores 
e auxiliares de nível médio: 
 
III - ministrar cursos de educação continuada, visando atualização e ao aperfeiçoamento de 
profissionais na área tecnológica: 
 
IV - realizar pesquisas aplicadas na área tecnológica, estimulando atividades criadoras e 
estendendo seus benefícios à comunidade, mediante cursos e serviços. 
 
 
CAPITULO II 
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 
SEÇÃO I 
DA ORGANIZAÇÃO GERAL 
 
 
Art. 3° À estrutura básica do CEFET-BA compreende: 
1. Conselho Diretor 
2. Diretoria Geral 

2.1 Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
2.2 Conselho Empresarial 
2.3 Gabinete 
2.4 Coordenação Geral de Planejamento 

2.4.1 Divisão de Acompanhamento e Avaliação de Planos e Projetos 
2.4.2 Divisão de Planejamento e Controle Orçamentário 

2.5 Coordenação Geral de Recursos Humanos 
2.5.1 Coordenação de Recrutamento e Seleção de Pessoal 
2.5.2 Coordenação de Benefícios e Seguridade Social 
2.5.3 Coordenação de Pagamento 
2.5.4 Coordenação 
2.5.5 Coordenação de Cadastro de Legislação e Normas 

2.6 Procuradoria Jurídica 
2.7 Coordenação Técnica de Informática 

2.7.1 Coordenação de Planejamento e Controle em Informática 
2.7.2 Coordenação de Projetos e Desenvolvimento de Sistemas 

2.8 Coordenação Técnica de Comunicação Social e Atividades Comunitárias 
2.9 Coordenação de Biblioteca 
2.10 Coordenação de Assistência Médico-Odontológica 
2.11 Coordenação de Multimeios 

2.11.1 Setor de Recursos Audiovisuais 
2.12 Coordenação de Editoração Gráfica 

2.12.1 Setor de Serviços Gráficos 
2.13 Diretoria de Desenvolvimento do Ensino 

2.13.1 Departamentos Acadêmicos 
2.13.2 Coordenações de Cursos 
2.13.3 Coordenações de Áreas 
2.13.4 Coordenação Técnica de Pós-Graduação e Pesquisa 
2.13.5 Gerência de Registros Acadêmicos 



2.13.6 Coordenação Técnica de Seleção de Alunos 
2.13.7 Coordenação Técnica Pedagógica 
2.13.8 Gerência de Assistência e Orientação ao Aluno 
2.13.9 Coordenação de Acompanhamento das Atividades de Ensino 

2.13.9.1 Seção de Controle das Atividades Escolares 
2.14 Departamento de Relações Empresariais 

2.14.1 Gerência de Integração Escola Comunidade 
2.14.1.1 Coordenação de Estágio e Egressos 
2.14.1.2 Coordenação de Educação Continuada 

2.14.2 Gerência de Produção e Pesquisas Tecnológicas 
2.14.2.1 Coordenação de Produção e Pesquisa 
2.14.2.2 Coordenação de Pesquisas Tecnológicas 

2.15 Departamento de Engenharia e Manutenção Geral 
2.15.1 Divisão de Projetos 
2.15.2 Divisão de Manutenção 

2.15.2.1 Seção de Manutenção de Móveis e Equipamentos 
2.15.2.2 Seção de Manutenção de Imóveis 

2.16 Departamento de Orçamento e Finanças 
2.16.1 Gerência de Orçamento, Controle e Análise 

2.16.1.1 Divisão de Orçamento 
2.16.1.2 Divisão de Análise e Acompanhamento de Procedimentos 
Administrativos 

2.16.2 Gerência de Contabilidade e Finanças 
2.16.2.1 Divisão de Execução Financeira 
2.16.2.2 Divisão de Contabilidade 

2.17 Departamento de Administração de Material e Patrimônio 
2.17.1 Divisão de Material e Patrimônio 

2.17.1.1 Serviço de Patrimônio 
2.17.1.2 Serviço de Compra 
2.17.1.3 Serviço de Almoxarifado Central 

2.17.2 Divisão de. Serviços Auxiliares  
2.17.2.1 Seção de Documentação, Arquivo de Comunicação 
2.17.2.2 Seção de Transporte 
2.17.2.3 Seção de Administração da Sede 

2.18 Centro de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos 
2.18.1 Coordenação Técnica de Apoio Institucional 

2.18.1.1 Gerência de Registros Acadêmicos 
2.18.1.2 Coordenação de Apoio Didático 
2.18.1.3 Coordenação de Biblioteca 
2.18.1.4 Coordenação de Assistência Médico-Odontológica 
2.18.1.5 Seção de Material e Patrimônio 
2.18.1.6 Seção de Serviços Gerais 

a) Setor de Limpeza e Vigilância 
b) Setor de Comunicação e Documentação 

2.18.2 Coordenação Técnica Operacional 
2.18.2.1 Coordenação de Treinamento e Desenvolvimento 
2.18.2.2 Coordenação de Estudos e Pesquisas 
2.18.2.3 Coordenação de Cooperação Técnica, Acompanhamento e 
Avaliação 

 
 
Art.4° A Diretoria será exercida por Diretor; o Gabinete, a Procuradoria, os Departamentos, 
Divisões, os Serviços, as Seções, os Setores e o Centro de Treinamento e Desenvolvimento de 
Recursos Humanos, por Chefes; as Coordenações Gerais, por Coordenadores Gerais; as 



Coordenações Técnicas, por Coordenadores Técnicos; as Coordenações. por Coordenadores; as 
Gerências, por Gerentes, todos nomeados pelo Diretor Geral, na forma da legislação em vigor. 
 
Art.5°  Os ocupantes dos cargos e funções previstos neste Regimento serão substituídos, em suas 
faltas e impedimentos, por servidores por eles indicados e designados na forma da legislação 
pertinente. 
 
 
 
SECAO II 
DO CONSELHO DIRETOR 
 
 
 
Art. 6º O Conselho Diretor é o órgão deliberativo e consultivo da administração do Centro e sua 
organização e competência são as definidas no Estatuto do CEFET-BA, aprovado pelo Decreto Nº 
1652, de 28 de setembro de 1995. e por este Regimento. 
 
 
Art. 7° O Conselho Diretor é integrado por dez membros e seus respectivos suplentes, todos 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto. 
 
§ 1° O representante do Ministério da Educação e do Desporto e respectivo suplente, serão 
indicados pelo próprio Ministério. 
 
§ 2° Os representantes das Federações da Indústria, do Comércio e da Agricultura do Estado da 
Bahia e seus suplentes, serão indicados, cada um, pelas Instituições que os congreguem. 
 
§ 3° O representante de ex-aluno e respectivo suplente, serão eleitos, através de assembléia da 
categoria, convocada para este fim, duas normas serão definidas por ato do Diretor-Geral. 
 
§ 4° O representante discente e respectivo suplente, serão eleitos pelos seus pares, através de 
normas instituídas pelos seus órgãos de representação e aprovadas por ato do Diretor-Geral. 
§ 5° Os quatro representantes do Centro e seus respectivos suplentes, serão eleitos pelos seus pares 
assim representados: 
                         I o professor mais votado; 
II - um professor de Ensino Superior; 
III - um professor de Ensino de 2° grau; 
IV - um técnico - administrativo. 
 
§ 6° Na eleição para os representantes do Centro, somente poderão ser votados, os servidores 
Docentes e Técnicos Administrativos que estejam, pelo menos, há dois anos na Instituição em 
efetivo exercício. 
 
§ 7° O processo eleitoral de escolha dos quatro representantes do Centro terá normas próprias 
aprovadas pelo Diretor-Geral. 
 
§ 8° Os mandatos dos membros do Conselho Diretor, terão a seguinte duração: 
I- os quatro representantes do Centro e seus respectivos suplentes, terão mandatos de quatro anos; 
II - os representantes de ex-alunos, do Ministério de Educação e do Desporto e das Federações e 
seus respectivos suplentes, terão mandatos de dois anos; 
III - o representante discente e respectivo suplente, terão mandato de um ano. 
 
 



Art. 8° Ao Conselho Diretor compete: 
 
I - deliberar sobre a política do CEFET-BA rios planos administrativos, econômico-financeiro, de 
ensino, pesquisa e extensão: 
 
II -- examinar e emitir parecer conclusivo referente às propostas de alteração do Estatuto e do 
Regimento Interno do CEFET-BA, encaminhando-os ao Ministro de Estado da Educação e do 
Desporto, para as providencias cabíveis; 
 
III - aprovar. anualmente, o plano de ação elaborado pela Diretoria-Geral; 
 
IV - deliberar sobre taxas, contribuições e emolumentos a serem cobrados pelo Centro; 
 
V - autorizar a aquisição e deliberar sobre alienação de bens imóveis e a aceitação de subvenções, 
doações e legados; 
 
VI - aprovar a concessão de títulos e outras dignidades: 
 
VII - aprovar a organização didático-pedagógica dos cursos do CEFET-BA, bem como aprovar a 
criação, transformação, suspensão e extinção de cursos; 
 
VIII - aprovar os contratos, acordos e convênios firmados com entidades nacionais, internacionais e 
estrangeiras, que envolvam contra partida do CEFET-BA; 
 
IX - apreciar as contas da Diretoria-Geral, emitindo parecer conclusivo sobre a propriedade e 
regularidade dos registros contábeis, dos fatos econômico-financeiros e da execução orçamentária 
da receita e da despesa; 
 
X -  organizar, por votação uninominal, lista tríplice destinada à escolha do Diretor-Geral, 
observadas as diretrizes estabelecidas pela legislação pertinente em vigor; 
 
XI - apreciar, em grau de recurso, as decisões e atos do Diretor-Geral, nos casos e formas definidas 
no Regimento Interno: 
 
                            XII - deliberar sobre matérias de natureza administrativa que lhes sejam 
submetidas pela Diretoria-Geral: 
 
XIII - deliberar sobre os casos omissos ou sobre qualquer outro assunto que lhe seja submetido pelo 
Diretoria-Geral. 
 
 
SEÇÃO III 
DA DIRETORIA GERAL 
 
 
Art.9º Á Diretoria -Geral, como órgão executivo da administração superior, compete dirigir e 
implementar a política do CEFET-BA, nos planos administrativos, econômico-financeiro, de 
ensino, pesquisa e extensão, em consonância com a legislação e diretrizes superiores. 
 
 
Art. 10. A Diretoria Geral será dirigida por um Diretor-Geral, nomeado pelo Presidente da 
República, por indicação do Ministro da Educação e do Desporto, que o escolherá de uma lista de 
três nomes, organizada pelo Conselho Diretor, nos termos da legislação pertinente. 
 



§ 1º Somente poderão constar da lista tríplice, professores pertencentes ao quadro efetivo do 
CEEET-BA, obedecida a legislação pertinente em vigor. 
 
§ 2° A lista tríplice poderá ser organizada a partir da consulta prévia à comunidade, sendo 
encaminhada ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto, através do órgão competente, até 
noventa dias antes do término do mandato do Diretor-Geral. 
 
§ 3º O Diretor-Geral terá mandato de quatro anos, contado a partir da data de publicação do ato de 
provimento. 
 
 
Art. 11. O Diretor-Geral contará, para o desempenho de suas atividades, com um Vice-Diretor e 
Assessores por ele indicados e designados na forma da lei. 
 
 
Art 12. Nas faltas e impedimentos do Diretor-Geral e do Vice-Diretor, suas funções serão exercidas 
pelo Diretor da Diretoria de Desenvolvimento do Ensino. 
 
 
 
SEÇÃO IV 
DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 
 
Art 13. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, órgão Consultivo científico-didático-
pedagógico do CEFET-BA, compor-se-á: 
 
I - pelo Diretor-Geral, como presidente; 
 
                           II -  pelo Vice-Diretor Geral, como vice-presidente; 
 
III -  pelo Diretor da Diretoria de Desenvolvimento do Ensino; 
 
IV - pelo Chefe do Departamento de Relações Empresariais; 
 
V - pelos Diretores das Unidades de Ensino Descentralizadas; 
 
VI - pelos Chefes dos Departamentos Acadêmicos: 
 
VII - por quatro representantes docentes, dois do 2º grau e dois do 3º grau; 
 
VIII - por dois representantes discentes, um do 2º grau e um do 3º grau; 
 
 
Art. 14. Ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, compete: 
 
I - auxiliar o Diretor-Geral nos assuntos de natureza didático-pedagógica e técnico-científica, da 
pesquisa e extensão: 
 
II - fornecer ao Diretor-Geral elementos para a formulação da política geral do CEFET-BA, em 
matéria de ensino, pesquisa e extensão; 
 
III - auxiliar o Diretor-Geral na formulação da política e programas de pesquisa e extensão 
tecnológica; 



 
IV - propor ao Diretor-Geral a criação, modificação, extinção e desativação temporária de 
cursos, em todos os níveis; 
 
V - subsidiar os trabalhos de elaboração e modificação dos currículos dos cursos oferecidos 
pela Instituição; 
 
VI - cooperar com o Diretor-Geral na formulação de normas e na organização dos cursos em 
todos os níveis de ensino; 
 
VII - opinar sobre a reforma deste Regimento, propondo modificações e alterações;  
 
VIII - elaborar e reformar seu Regulamento. 
 
 
Art. 15. O Conselho de Ensino. Pesquisa e Extensão constituir-se-á das seguintes Câmaras: 
 
a) Câmara de Ensino e Extensão; 
 
b)  Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. 
 
Parágrafo Único. As Câmaras são órgãos colegiados da estrutura do Conselho, responsáveis pela 
análise e estudos de matérias relacionadas com a área acadêmica, cuja conformação será definida no 
Regulamento do Conselho. 
 
 
Art. 16. O Conselho reunir-se-á ordinariamente a cada 02 (dois) meses e, extraordinariamente. 
quando convocado pelo presidente ou por iniciativa de seus membros , requerida por 1/3 (um terço) 
deles. 
 
 
Art. 17. O mandato dos Conselheiros docentes e seus respectivos suplentes é de 02 (dois) anos, 
sendo permitida uma recondução consecutiva. 
 
Parágrafo Único. Os representantes docentes serão eleitos pelos seus pares, em pleito direto. 
podendo ser eleitos somente docentes com experiência mínima de dois anos na instituição. 
 
 
Art. 18. Os representantes discentes e seus respectivos suplentes terão mandato de 01 (hum) ano e 
serão eleitos pelos seus pares, em pleito direto. 
 
 
Art. 19. As normas de funcionamento do Conselho constará de Regulamento próprio, aprovado pelo 
Diretor-Geral 
. 
SEÇÃO V 
DO CONSELHO EMPRESARIAL 
 
 
Art. 20. O Conselho Empresarial é o órgão consultivo e informativo da Diretoria-Geral do Centro e 
tem por finalidade assessorá- la na integração do CEFET-BA com o Complexo Empresarial, visando 
ao constante aperfeiçoamento dos currículos plenos de seus cursos e a articulação com as empresas, 
para colocação, no mercado de trabalho, dos alunos formados pela Instituição e compor-se-á: 
 



1 . pelo Diretor-Geral e Vice-Diretor do CEEET-BA; 
 
II - pelo Diretor da Diretoria de Desenvolvimento do Ensino; 
 
m - pelo Chefe do Departamento de Relações Empresariais; 
 
IV - por dez empresários, cujas atividades estejam relacionadas com as habilitações do CEFET-BA; 
 
V - por dois representantes dos ex-alunos formados pelo CEFET-BA, integrados no processo 
produtivo. correspondente à sua área de formação. 
 
§ lº Para cada membro efetivo, haverá um suplente, cuja designação obedecerá as normas previstas 
para titulares, com exceção dos natos, cujos suplentes serão os respectivos substitutos legais. 
 
§ 2º A representação das entidades convidadas para integrar o Conselho Empresarial, será renovada 
a cada 04 (quatro) anos, vedada a recondução consecutiva. 
 
§ 3º O desempenho das funções dos membros do Conselho Empresarial não será remunerada, sendo 
considerada como serviço relevante. 
 
Art. 21. As normas de funcionamento do Conselho Empresarial constarão de regulamento próprio 
aprovado pelo Diretor-Geral. 
 
Parágrafo Único. A Presidência do Conselho Empresarial será exercida pelo Diretor-Geral do 
CEFET-BA 
 
 
Art. 22. Compete ao Conselho Empresarial: 
 
I - colaborar para o estabelecimento e aperfeiçoamento das relações do CEFET-BA com as 
entidades representativas do empresariado e diretamente com as empresas; 
 
II - identificar problemas relativos à mão-de-obra nos diversos setores da economia, assim 
como sugerir medidas que visem melhorar os níveis de desempenho dessas atividades; 
 
  III - sugerir medidas e procedimentos que possibilitem a cooperação do CEFET-BA com as 
empresas no desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada e de novas tecnologias, assim como 
na prestação de serviços ao setor produtivo: 
 
IV - colaborar no processo de constante revisão, reformulação e aprimoramento curriculares 
também na definição e execução de programas de aperfeiçoamento dos recursos humanos da 
Instituição; 
 
V - colaborar com a direção do CEFET-BA na definição e aprimoramento de uma política de 
estágios e no encaminhamento de alunos formados ao setor produtivo; 
 
VI - assessorar a Direção do CEFET-BA na divulgação das atividades da Instituição junto às 
empresas; 
 
VII - emitir parecer nas consultas de interesse dos alunos, quando encaminhadas pelo Diretor-Geral. 
 
 
 
 



CAPITULO III 
DAS COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES 
 
SEÇÃO I 
DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA DIRETORIA GERAL 
 
 
 
Art. 23, Ao Gabinete, compete assistir o Diretor-Geral em sua representação política e social 
incumbindo-se das atividades de Comunicação Social, de Relações Públicas, do preparo e 
encaminhamento de expediente do Diretor-Geral. 
 
 
Art. 24. A Coordenação Geral de Planejamento é órgão de Assessoramento à Diretoria-Geral e tem 
como finalidade a coordenação do sistema de planejamento do CEFET-BA. 
 
 
Art. 25. A Coordenação Geral de Planejamento compete: 
 
I - assessorar a Direção-Geral na formulação da política global de planejamento; 
 
II - articular e coordenar o processo de planejamento estratégico e operacional; 
 
   III - acompanhar e avaliar a execução dos planos estratégico e operacional; 
 
IV - coordenar o processo de elaboração da proposta orçamentária e do orçamento pluri-anual de 
investimentos, suas alterações e consolidações: 
 
V - acompanhar a execução orçamentária e propor as alterações devidas; 
 
VI - coordenar a elaboração de Projetos Institucionais para captação de recursos 
 
VII - elaborar propostas e coordenar estudos que visem a modernização administrativa institucional; 
VIII - estruturar e atualizar um banco de dados institucional; 
 
IX - fornecer dados institucionais para as comunidades externa e interna; 
 
X - elaborar relatórios de dados gerenciais e o relatório anual da Instituição. 
 
 
Art. 26. A Coordenação Geral de Planejamento tem a seguinte estrutura básica: 
 
I - Divisão de Acompanhamento e Avaliação de Planos e Projetos: 
 
II - Divisão de Planejamento e Controle Orçamentário. 
 
 
Art. 27. A Divisão de Acompanhamento e Avaliação de Planos e Projetos compete: 
 
I - coordenar e/ou elaborar estudos de viabilidade econômica-financeira de projetos institucionais: 
 
II - participar da coordenação do processo de planejamento estratégico e operacional;  
 
III - coordenar o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e projetos; 



 
IV - coordenar e assessorar a elaboração de projetos institucionais de recursos financeiros; 
 
V - atualizar sistematicamente os modelos e critérios de elaboração de planos, programas e 
proJetos; 
 
VI - elaborar relatório periódicos sobre o acompanhamento e avaliação dos planos. programas e 
projetos institucionais; 
 
VII - encaminhar os projetos institucionais, acompanhar a sua tramitação e manter os contatos 
necessários junto ao MEC e demais agencias de financiamento e cooperação técnica; 
 
VIII - coletar, atualizar e tratar os dados físicos e operacionais da Instituição. 
 
 
Art. 28. A Divisão de Planejamento e Controle Orçamentário compete: 
 
I - elaborar a Proposta Orçamentária do Centro a partir da compatibilização das necessidades de 
reclusos dos órgãos acadêmicos e administrativos: 
 
II - acompanhar e avaliar a execução orçamentária e propor alterações: 
 
III - elaborar. periodicamente. relatórios gerenciais sobre a aplicação dos recursos orçamentários; 
 
IV - elaborar as previsões orçamentárias plurianuais: 
 
V - analisar e propor modificações quanto a utilização de saldos orçamentários. reservas e 
recursos extra-orçamentários; 
 
VI - coletar, atualizar e tratar os dados financeiros e orçamentários da Instituição. 
 
 
Art. 29. Á Coordenação Geral de Recursos Humanos, órgão seccional do Sistema de Pessoal Civil 
da Administração Federal, tem como competência o exercício das atividades relacionadas com o 
recrutamento, seleção, admissão, pagamento, lotação, cadastro, interpretação e aplicação da 
legislação e normas de pessoal, classificação de cargos e demais encargos correlatos. 
 
 
Art. 30. A Coordenação de Beneficio e Seguridade Social compete: 
 
- preparar os processos de concessão de aposentadorias e pensões: 
 
II - controlar os processos de pensões estatutárias; 
 
III - proceder o encaminhamento dos processos de salário-família e auxílios: natalidade. funeral e 
reclusão: 
 
IV - proceder o encaminhamento dos processos de concessão de licença: para tratamento de 
saúde, à gestante, ao adotante, paternidade e por acidente de serviço; 
 
V - adotar providências para concessão de assistência escolar, auxílio alimentação e vale 
transporte; 
 
VI - acompanhar a execução de planos de saúde: 



VII - manter contato com outras Instituições, visando a formação de convênios na área de 
saúde; - 
 
VIII - encaminhar à seção competente os dados necessários para a inclusão dos benefícios em folha 
de pagamento 
 
IX - manter atualizado o registro de dados referentes aos benefícios concedidos; 
 
X - desempenhar outras tarefas relacionadas com sua área de atuação. 
 
 
Art. 31. À Coordenação de Pagamento compete: 
 
I - elaborar a folha de pagamento; 
 
II - manter atualizado as fichas financeiras de pessoal; 
 
III - processar e controlar consignação em folha de pagamento, bem como os descontos efetuados 
na fonte: 
 
IV - distribuir comprovantes de pagamento; 
 
V - providenciar guia de transferência dos servidores redisdribuídos e/ou transferidos; 
 
VI - providenciar rescisões de contratos, quando couber; 
 
VII - cumprir e fazer cumprir o cronograma de pagamento; 
 
VIII - expedir declarações de rendimento auferidos para efeito de Imposto de Renda; 
 
IX - zelar pelo cumprimento da; obrigações patronais: 
 
X - desempenhar outras atividades relacionadas com sua área de atuação. 
 
 
Art. 32, A Coordenação de Legislação e Normas compete: 
 
I - orientar e coordenar a aplicação da legislação de pessoal; 
 
II - organizar e manter atualizado a legislação e jurisprudência relacionada direta e indiretamente 
com o pessoal: 
 
III - catalogar dispositivos legais, regulamentares ou outros atos normativos relativos a pessoal; 
 
IV - examinar e instruir, quando solicitado, processos de. acumulação de cargos, bem como o de 
inquérito administrativo e outros de ordem administrativa relativos a direitos e deveres dos 
servidores: 
 
V - colaborar em processos relativos a inquéritos administrativos: 
 
VI - examinar e emitir pareceres em processos de ordem administrativa, relativos a direitos e 
deveres dos servidores: 
 
VII - desempenhar outras atividades relacionadas com a sua área de atuação. 



 
Art. 33 À Coordenação de Cadastro compete: 
 
1 - manter atualizado o quadro de lotação do Órgão; 
 
II - organizar e atualizar os registros referentes às atividades funcionaiss; 
 
III - controlar afastamento e freqüência dos servidores; 
 
IV - expedir certidões e declarações funcionais. à vista dos registros existentes; 
 
V - elaborar expedientes relativos ao procedimento e vacância de cargos, empregos e funções; 
 
VI- elaborar a escala de férias de pessoal; 
 
 
VII - instruir processos de interesse dos servidores; 
 
VIII - apostilar títulos e documentos dos servidores; 
 
 
IX - averbar tempo de serviço; 
 
 
X- desempenhar outras atividades relacionadas com a sua área de atuação. 
 
Art. 34. A Coordenação de Recrutamento e Seleção compete: 
 
I - planejar e executar as atividades de recrutamento e seleção de pessoal; 
 
II - planejar instrução, programas e provas de concursos; 
 
III - executar atividades relacionadas à seleção simplificada de professor substituto; 
 
IV - promover intercâmbio com Órgãos da Administração Pública ou Empresa aperfeiçoar 
processos de recrutamento e seleção; 
 
V - acompanhar período de estágio probatório dos servidores nomeados: 
 
VI - orientar o sistema gerencial quanto ao processo de avaliação de desempenho; 
 
VII - elaborar plano de suprimento de pessoal em articulação com as demais unidades da 
Coordenação Geral de Recursos Humanos; 
 
VIII - realizar, em conjunto com a seção de cadastro, análise ocupacional para efeito de alocação 
e movimentação de pessoal; 
 
DC - promover integração de pessoal recém-admitido' 
 
X - analisar as ocupações e caracterização do perfil profissiográfico dos servidores: 
 
XI - emitir parecer técnico em processo de readaptação. criação e extinção com transformação de 
cargos; 
 



XII - executar atividades relacionadas à progressão funcional. de acordo com a legislação 
vigente; 
 
XII - desempenhar outras atividades relacionadas com a sua área de atuação. 
 
Art. 35. A Procuradoria Jurídica. órgão vinculado à Advocacia Geral da União, compete: 
 
I - representar o CEFET-BA, judicial e extrajudicialmente; 
 
II - elaborar estudos e preparar informações de caráter jurídico; 
 
III - requerer a instalação de inquéritos administrativos e judiciais; 
 
IV - prestar assistência jurídica ao Conselho Diretor, à Diretoria Geral e aos diversos órgãos e 
serviços do Centro; 
 
V - apurar a liquidez e certeza dos créditos de qualquer natureza, inerentes às atividades 
específicas, adotando as providências indispensáveis a que os mesmos, via própria, sejam inscritos 
em dívida ativa, para fins de cobrança: 
 
VI - providenciar a elaboração de contratos, convênios e ajustes a serem firmados entre o 
Centro e entidades prestadoras de serviços; 
 
 
VII - exercer, no que couber, as competências estabelecidas no artigo 1 da Lei Complementar nº 73 
de 10 fevereiro de 1993; 
 
VIII - desempenhar outras atividades relacionadas com a sua arca de atuação. 
 
 
Art. 36. Á Coordenação Técnica de Informática compete: 
 
I - propor a política geral de informática do CEFET-BA; 
 
II - planejar. organizar, executar, coordenar, controlar e avaliar as atividades de informática do 
CEFET-BA: 
 
III - formular diretrizes gerais para absorção e alteração dos recursos computacionais de 
"Hardware" e "Software"; 
 
 
IV - apoiar a administração central e as Unidades de Ensino Descentralizadas (UNEDs) do 
CEFET-BA. em assuntos relacionados com informática; 
 
V - desenvolver sistemas administrativos e de apoio acadêmico para o CEFET-BA: 
 
 
VI - manter intercâmbio com outros órgãos e Instituições da mesma natureza, 
 
 
 
Art. 37. À Coordenação de Planejamento e Controle em Informática compete: 
 
I . desenvolver e manter o plano de ação de informática do CEFET-BA: 



 
II - realizar estudos e análises de viabilidade técnica, econô mica e financeira de "Hardware" e 
"Software": 
 
III - avaliar as alternativas de processamento, ao nível de "Hardware" e "Software" para 
operacionalização de sistemas; 
 
IV - efetuar a prospecção e avaliação de novas tecnologias conjuntamente com outras áreas; 
 
 
V - desenvolver projetos especiais na área de informática, juntamente com outras áreas do 
CEFET-BA; 
 
VI - pesquisar. estudar, homologar. adquirir e difundir a utilização de 'Software" e "Hardware" 
entre os docentes e funcionários da Instituição e manter controle sobre os mesmos; 
 
VII - participar do processo de aquisição dos recursos de informática, visando atender às 
demandas do CEFET-BA; 
 
VIII - analisar propostas, acompanhar a execução e avaliar resultados de convênios e contratos na 
área de informática; 
 
IX - executar outras tarefas correlatas. 
 
Art. 38. À Coordenação de Projetos e Desenvolvimento de Sistemas compete: 
 
I - desenvolver sistemas corporativos de apoio à administração e de apoio acadêmico; 
 
II - proceder a implantação dos sistemas desenvolvidos e efetuar a manutenção dos sistemas 
implantados; 
 
      III- propor treinamento de recursos humanos para operação dos sistemas 
implantados; 
 
 IV - elaborar e manter atualizada a documentação dos sistemas; 
 
 V - divulgar e orientar a utilização dos recursos de informática homologados por órgão 
competente;  
 
 VI - apoiar as Áreas de Ensino, Extensão e Pesquisa na utilização dos recursos de 
Informática; 
 
 VII - executar outras tarefas correlatas 
 
 
Art. 39. A Coordenação Técnica de Comunicação Social e Atividades Comunitárias  compete: 
 
I - desenvolver e implementar programas de integração, em conjunto com os segmentos sociedade; 
 
        II - elaborar programas de comunicação interna e externa: 
 
     III - planejar e implementar programas comunitários, de apoio as artes, concursos curto 
social; 
 



       IV - promover pesquisas de opinião pública e analisar resultados;  
 
 V - elaborar programas de comunicação interna em conjunto com os demais setores 
 
VI - criar e organizar eventos de interesse comunitário, como simpósios, cursos. seminários. visitas 
em grupos e outras solenidades; 
 
VII - planejar e implementar em conjunto com outros setores, peças de comunicação 
institucional; 
 
VIII - planejar e implementar programas de apoio a 'Marketing'. incluindo presença em feiras, 
exposições. congressos e atividades sócio-culturais; 
 
IX - planejar e implementar relações com autoridades. órgãos governamentais e empresas 
privadas; 
 
X – divulgar interna e externamente a Instituição e suas realizações de natureza pedagógica e 
administrativa; 
 
XI - estimular a integração social da Instituição; 
 
XII - responsabilizar-se pela organização, afixação e controle de cartazes em murais e outros 
locais de divulgação; 
 
XIII - estimular o desenvolvimento de projetos e atividades comunitárias, através da participação 
dos alunos, com vistas à melhoria de vida da comunidade; 
 
XIV - coordenar e supervisionar o desenvolvimento das atividades extra-curriculares; 
 
XV -  desenvolver ações conjuntas com os sistemas de educação, objetivando a troca de 
experiências educacionais e culturais; 
 
XVI - realizar outras tarefas atividades, na área de competência da Coordenação. 
 
 
Art. 40. À Coordenação de Biblioteca, compete: 
 
I - formar e desenvolver coleções, incluindo identificação, seleção, aquisição, organização. 
armazenagem, intercâmbio e descartes de material bibliográfico; 
 
II - controlar o acervo bibliográfico, incluindo catalogação descritiva, descrição temática. controle 
de atividades, conservação e manutenção do material; 
 
III - prestar serviços de informação. documentação e comunicação a seus usuários, incluindo 
serviços tradicionais como empréstimo de material bibliográfico e uso de tecnologias avançadas 
como correto eletrônico e consultas a bancos de dados; 
 
IV - administrar e gerenciar a organização, incluindo áreas de planejamento e avaliação. 
pessoal. materiais, serviços gerais e administrativo: 
 
V - disseminar a informação, visando oferecer serviços de qualidade, diversificados e atualizados, 
dentro dos mais novos padrões tecnológicos. 
 
 



Art. 41. À Coordenação de Assistência Médico- Odontológica. compete: 
 
I - prestar assistência médica e odontológica ao corpo discente da Escola; 
 
II- realizar exames de saúde pré-adminissionais dos alunos: 
 
III - realizar avaliação médica dos servidores a serem nomeados; 
 
IV - conceder licenças médicas, quando for o caso, a alunos e servidores do Centro; 
 
V - promover programas preventivos de saúde, higiene e segurança: 
 
VI realizar perícia através de junta médica: 
 
VII - definir as condições de armazenamento de equipamentos, drogas e reagentes do setor 
destinados ao atendimento médico e odontológico; 
 
VIII - propor convênios com empresas e instituições da área de saúde; 
 
IX - encaminhar alunos à assistência médica especializada, quando se fizer necessário; 
 
X - elaborar e divulgar elementos estatísticos referentes às atividades realizadas pelo setor; 
 
XI - estabelecer, divulgar e fazer cumprir normas de funcionamento e atendimento do Setor; 
 
XII. apresentar relatórios de desempenho do Setor; 
 
XIII - realizar outras tarefas que lhe forem confiadas; 
 
 
Art. 42. À Coordenação de Multimeios, compete: 
 
I - promover a produção de material didático, necessário ao desenvolvimento das atividades 
acadêmicas; 
 
II - promover a formação do domínio técnico do instrumental didático audiovisual, nos seus 
diversos níveis: 
 
III - divulgar e orientar os docentes e técnicos pedagógicos sobre o material didático disponível no 
setor; 
 
IV - promover cursos e treinamentos sobre os recursos audiovisuais e suas aplicações no 
desenvolvimento das atividades acadêmicas; 
 
V - manter intercâmbio com instituições que possibilitem a utilização, cessão e troca de 
equipamentos materiais e acervos bibliográficos dos recursos audiovisuais. 
 
 
Art. 43. Ao Setor Recursos de Audiovisuais, compete: 
 
I - programar e controlar o funcionamento dos espaços físicos destinados aos recursos audiovisuais: 
II - programar e controlar o acervo do Setor; 
III - promover a guarda, a conservação, a restauração do acervo audiovisual do Setor. 
 



 
Art. 44. A Coordenação de Editoração Gráfica compete: 
 
I - promover a produção e reprodução de material didático, necessários ao desenvolvimento das 
atividades acadêmicas: 
 
II - editar publicações da Instituição: 
 
III - promover intercâmbio com outras instituições, visando o desenvolvimento e aprimoramento do 
Setor; 
 
IV - elaborar e manter modernizadas as normas gerais de produção, do tratamento dos originais 
à entrega do produto acabado: 
 
V - supervisionar a distribuição e o controle da produção editorial do CEFET-BA ou das obras 
recebidas de terceiros. 
 
 
Art. 45. Ao Setor de Serviços Gráficos, compete 
 
1 - preparar e compor originais para impressão gráfica: 
II - produzir e reproduzir apostilas, publicações, cartazes, folhetos, programas e materiais de 
uso administrativo e didático. 
 
 
 
SEÇÃO II 
DOS ÓRGÂOS INTEGRANTES DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 
 
Art. 46. À Diretoria de Desenvolvimento do Ensino compete: 
 
I - proporcionar as condições para o aperfeiçoamento contínuo do ensino em todos os seus sua 
qualidade; 
 
II - desenvolver estudos com vistas a elaboração de programas de pesquisa; 
 
III - buscar a viabilização econômica ou tecnológica de. projetos de pesquisas; 
 
IV - promover estudos visando a avaliação e a atualização dos currículos dos cursos; 
 
V - desenvolver estudos relativos à proposta de criação, suspensão e extinção de cursos, em de 
acordo com as diretrizes nacionais da educação; 
 
VI . articular-se com os demais órgãos com vistas a consecução integrada dos objetivos 
institucionais; 
 
VII - organizar o calendário acadêmico do CEFET-BA, para a devida aprovação; 
 
VIII - analisar proposta de necessidade de pessoal docente e técnico-administrativo, encaminhando-
as ao Diretor Geral: 
 
IX - propor programas de desenvolvimento. capacitação e aprimoramento de pessoal; 
 



X- propor normas complementares em matéria de ensino, pesquisa e extensão, sugerindo ou 
adotando medidas necessárias à sua execução: 
 
XI - supervisionar o funcionamento regular dos órgãos integrantes da sua estrutura básica: 
 
 XII - desenvolver outras atividades na área de sua competência; 
 
XIII - estabelecer normas de elaboração de horário do corpo docente e os mecanismos de 
controle e acompanhamento; 
 
Art. 47. Aos Departamentos Acadêmicos competem: 
 
I - elaborar seu plano de atividades, contemplando as funções de ensino, pesquisa e extensão; 
 
II - atribuir encargos de ensino. pesquisa e extensão aos docentes da sua área de atuação. 
respeitadas a sua formação, titulação e regime de trabalho ; 
 
III - elaborar os planos de ensino das disciplinas a seu cargo; 
 
IV - ministrar o ensino das disciplinas neles alocadas, indicando os respectivos professores; 
 
V - promover e estimular o desenvolvimento da pesquisa e a sua articulação com o ensino e a 
extensão; 
 
VI - propor a admissão e pronunciar-se sobre a promoção, relotação e afastamento de professores e 
técnicos administrativos; 
 
VII - promover e estimular a prestação de serviços à comunidade; 
 
VIII - eleger o(s) seu(s) representante(s) junto aos órgãos colegiados; 
 
IX - indicar os professores para compor bancas de Concursos e de seleção de docentes, 
 
X - supervisionar a aplicação dos recursos atribuídos em orçamento e que lhe tenham sido 
destinados a qualquer título; 
 
XI - planejar, organizar, controlar e avaliar a utilização dos recursos materiais necessários às 
suas atividades; 
 
XII - opinar sobre problemas disciplinares e atitudes do corpo docente, discente e técnico-
administrativo, promovendo, quando necessário, as indicações de seus representantes em 
Comissões; 
 
XIII - avaliar coletivamente ao final de cada período letivo, o funcionamento global do 
Departamento sugerindo medidas que visem ao seu aperfeiçoamento; 
 
XIV - propor às Coordenações de Cursos, eventuais alterações nos currículos e programas das 
disciplinas a seu cargo: 
 
XV - propor programas de capacitação dos recursos humanos; 
 
XVI - solicitar dos órgãos competentes, medidas com vistas a manutenção e reformas dos 
equipamentos, bem como das áreas físicas dos laboratórios. oficinas e salas de aula; 
 



XVII - solicitar aos Coordenadores de Cursos e Áreas, o planejamento para a aquisição de 
materiais e serviços com vistas ao funcionamento dos laboratórios, oficinas, salas de aula e 
ambientes especiais; 
 
XVIII - sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento permanente das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão: 
 
XIX - propor para análise e apreciação, projetos de pesquisa e de extensão, que se situem no 
âmbito da sua área de atuação; 
 
XX - promover a articulação integrada das atividades dos seus laboratórios, salas especiais e 
oficinas, em consonância com as áreas de conhecimento; 
 
XXI - solicitar das entidades estudantis, representação para reuniões departamentais; 
 
XXII - organizar processo de escolha dos Coordenadores de Área e de Cursos dentre os docentes; 
 
XXIII - definir as áreas de conhecimento pertinentes a cada Departamento, junto com a Diretoria 
de Desenvolvimento do Ensino; 
 
Art. 48. As Coordenações de Cursos competem: 
 
I - fixar diretrizes gerais dos programas das disciplinas dos respectivos Cursos, indicando aos 
Departamentos o enfoque do ensino de cada disciplina no currículo; 
 
II - elaborar o currículo do Curso e propor alterações quando necessárias; 
 
III - orientar, coordenar e controlar as atividades do Curso no que se refere a aplicação das 
metodologias didático-pedagógicas, adequadas às diversas situações das disciplinas ministradas; 
 
IV . avaliar o Curso, sistemática e continuamente, sugerindo aos Departamentos os 
ajustamentos necessários; 
 
V - compatibilizar os conteúdos formativos oferecidos pelos diferentes Departamentos com vistas à 
compreensão da sua totalidade; 
 
VI - assegurar a interdisciplinaridade no conjunto do projeto acadêmico de cada Curso; 
 
VII - sugerir intercâmbio, substituição ou treinamento de professores, bem como providências de 
outra natureza, necessária à melhoria da qualidade de ensino; 
 
VIII - opinar sobre trancamento e/ou dispensa de matricula,. transferências, bem como outros 
processos vinculados à vida estudantil; 
 
IX - emitir pareceres sobre adaptações e equivalências curriculares; 
 
X - traçar para os Departamentos as diretrizes específicas quanto a programas, projetos e 
planos de ensino das disciplinas do Curso; 
 
XI - prestar orientação ao aluno sobre sua vida acadêmica e sua integralização curricular; 
 
XII - realizar adaptação curricular do aluno em conseqüência de transferência; 
 
XIII - solicitar das entidades estudantis, representação para reuniões ordinárias e extraordinárias da 



Coordenação: 
 
XIV - assegurar a interconexão entre teoria/prática de conteúdos e disciplinas no âmbito de cada 
Curso: 
 
XV - definir com os Departamentos. o estabelecimento de pré e có-requisito de disciplinas. 
necessários ao desenvolvimento curricular: 
 
XVI - buscar informações e manter contatos junto à Coordenação de Estágios e Egressos com 
vistas ao desenvolvimento e atualização curricular; 
 
XVII - opinar sobre a escolha de equipamentos e materiais relacionados com o Curso; 
 
XVIII - acompanhar o processo de matricula e fazem cumprir os prazos previstos em calendário 
escolar quanto as atividades docentes e discentes; 
 
XIX - cuidar do desempenho experimental das disciplinas que assim se caracterizem, observando 
normas, procedimentos de aquisição, uso e manutenção de materiais e equipamentos; 
 
XX - propor ao Departamento alterações no conteúdo programático das disciplinas, visando a 
sua atualização e modernização. 
m: 
desempenhar outras atividades relacionadas com a sua área de atuação. 
 
Art. 49. As Coordenações de Área compete de docentes pertinentes às atividades acadêmicas; 
- encaminhar aos departamentos as solicitações de docentes pertinentes às atividades acadêmicas; 
 
II - observar as proposições e recomendações das Coordenações de Cursos no que se relaciona 
com o desenvolvimento curricular das disciplinas; 
 
III - articular a participação dos docentes no conjunto das atividades do Departamento;  
 
IV - propor ao Departamento programas de capacitação docente de acordo com as necessidades 
detectadas; 
 
V - cuidar da atualização contínua das disciplinas inerentes a cada área; 
 
VI - participar da elaboração do plano de atividades dos Departamentos, naquilo que for da sua 
responsabilidade; 
 
VII - promover a verticalização do relacionamento entre disciplinas dos níveis secundário e 
superior; 
 
VIII - realizar seminários, debates e discussões que estimulem a integração entre as matérias e 
disciplinas relativas à cada Área; 
 
IX - promover a interdisciplinaridade dentro da própria Área e entre as disciplinas das demais 
Arcas do Departamento. 
 
 
Art. 50.À Coordenação Técnica de Pós-Graduação e Pesquisa compete: 
 
I - promover intercâmbios com os Departamentos Acadêmicos com vistas à consecução de 
Pós-Graduação envolvendo os seus docentes; 



 
II - manter fluxo de informações sobre instituições de financiamento, junto à comunidade 
acadêmica: 
 
III - proceder a divulgação dos prazos e períodos estabelecidos pelos órgãos oficiais de 
financiamento de bolsas para cursos de Pós-Graduação: 
 
IV - coordenar e acompanhar os processos de afastamentos para realizações de Pós-Graduação dos 
docentes e técnicos-administrativos; 
 
V divulgar entre os Departamentos, o rol das instituições que oferecem cursos de Pós-
Graduação ou qualquer outra informação pertinente: 
 
VI - elaborar cadastro dos projetos de Pós-Graduação concluídos, para informar à comunidade e 
socializar conclusões: 
 
VII - desenvolver ações e perspectivas junto aos Departamentos no sentido de fomentar o 
crescimento de pesquisa e extensão: 
 
VIII - propor cursos de Pós-Graduação: 
 
IX - selecionar os alunos para os cursos de Pós-Graduação oferecidos pelo Centro: 
 
X - organizar, implantar. acompanhar e avaliar o desenvolvimento de cursos de Pós-Graduação 
oferecidos pelo Centro: 
XI - apoiar o Departamento de Relações Empresariais na execução de pesquisas tecnológicas 
 
XII - articular-se com o programa institucional de bolsa de iniciação científica; 
 
XIII - promover a iniciação científica entre estudantes da graduação, estimulando a sua 
participação em projetos de pesquisa orientados por pesquisadores qualificados; 
XIV - viabilizar a participação do pesquisador visitante para o desenvolvimento de determinada 
programação científica ou tecnológica; 
XV - possibilitar aos docentes/pesquisadores o desenvolvimento de pesquisas relacionadas às 
necessidades do ensino. 
 
 
Art. 51. A Gerência de Registros Acadêmicos compete: 
 
I - promover a guarda de documentos escolares; 
 
II - responsabilizar-se pela emissão de documentos relativos à vida acadêmica dos alunos; 
 
III - elaborar e fornecer mapas, boletins e resultados de avaliações dos alunos; 
 
IV - organizar as turmas e os respectivos diários de classe; 
 
V - divulgar mapas de aferições do rendimento escolar dos alunos; 
 
VI - planejar, organizar e executar a matricula dos alunos em cada período acadêmico; 
 
VII - encaminhar aos setores competentes qualquer registro escolar que diga respeito à 
movimentação da vida acadêmica dos alunos: 
 



VIII - acondicionar processos e pareceres sobre documentos dos alunos; 
 
IX - assistir aos professores na busca de informações acadêmicas dos alunos. 
 
 
Art. 52. Á Coordenação Técnica de Seleção de Alunos, compete: 
 
I - planejar. organizar, divulgar e executar os exames de ingresso de alunos aos Cursos oferecidos 
pelo Centro; 
 
II - promover a classificação dos candidatos e a divulgação dos resultados dos exames de 
ingresso ao Centro, orientando os candidatos para a matrícula inicial; 
 
III - aperfeiçoar o processo de ingresso de alunos aos Cursos oferecidos pelo Centro; 
 
IV - fornecer o perfil cognitivo e os dados da coleta da pesquisa sócio-econômica dos alunos 
ingressos através dos exames de seleção; 
 
V - promover o aperfeiçoamento continuo dos instrumentos de avaliação utilizados nos 
exames de ingresso no Centro; 
 
VI - elaborar o manual do candidato aos exames de ingresso aos Cursos do Centro; 
 
VII - elaborar planilha de custo dos exames de seleção e vestibular. 
 
Art. 53. À Coordenação Técnica Pedagógica compete: 
 
I - coordenar estudos e pesquisas que visem aprimorar a execução dos currículos e a aplicação de 
métodos e técnicas pedagógicas; 
 
II - participar do planejamento. acompanhamento e avaliação das atividades do processo ensino-
aprendizagem; 
 
III - propor medidas pedagógicas em decorrência de diagnose feita; 
 
IV - prestar assistência técnico-pedagógica ao corpo docente, às Coordenações de Cursos e 
Coordenações de Áreas; 
 
V - propor medidas que visem ao contínuo aperfeiçoamento do pessoal envolvido no processo 
pedagógico: 
 
VI - realizar intercâmbios com outras agências educacionais com vistas ao aprimoramento 
educacional da instituição; 
 
VII - promover a integração escola-família no âmbito do 2º grau; 
 
VIII - identificar causas do baixo rendimento escolar, sugerindo intervenções que promovam sua 
retração; 
 
IX - organizar e manter atualizado um cadastro de docentes, com dados de interesse dos 
Departamentos e das Coordenações de Cursos e de Áreas; 
 
X - colaborar na elaboração de planos de aperfeiçoamento docente; 
 



XI - supervisionar programas que venham contribuir pra melhoria do ensino; 
 
XII - organizar junto aos Departamentos, os dados relativos ao desempenho docente; 
 
XIII - analisar os resultados da avaliação dos alunos apresentando parecer conclusivo junto aos 
Departamentos: 
 
XIV organizar o Conselho de Classe, no âmbito do 2º grau, nos termos da sua normatização. 
 
XV - zelar pelo cumprimento das cargas horárias e conteúdos totais das disciplinas em conjunto 
com os Departamentos; 
 
XVI - organizar catálogo dos currículos dos Cursos, programas e ementas das disciplinas; 
 
XVII - propor calendário de provas de unidades para o 2º grau; 
 
XVIII - coordenar juntamente com os Departamentos Acadêmicos, a realização de provas e 
divulgação dos resultados: 
 
XIX - prestar assistência aos docentes no âmbito da Tecnologia Educacional. 
 
 
Art 54. A Gerência de Assistência e Orientação ao Aluno, compete: 
 
 I - assistir aos novos alunos dando- lhes a orientação necessária, promovendo e realizando 
atividades de integração; 
 
II - acompanhar os alunos de baixo rendimento escolar, bem como os repetentes, fornecendo-
lhes as orientações pertinentes: 
 
III - promover programas de divulgação e informação profissional; 
 
IV - efetuar levantamento da evasão discente; 
 
V - acompanhar processos de trancamento de matrícula; 
 
VI - fazer a caracterização sócio-econômica do corpo discente; 
 
VII - proceder orientações às famílias dos alunos com dificuldades de integração, de 
aprendizagem ou de ordem psíco-pedagógica; 
 
VIII - distribuir os boletins escolares do 2º grau, efetuando estudos e análises pedagógicas 
quando for necessário: 
 
IX - informar ao corpo docente sobre problemas e dificuldades dos alunos; 
 
X - fazer analise estatística dos resultados do rendimento escolar com vistas à tomada de 
decisões junto ao corpo docente; 
 
XI - programar os horários de orientação educacional aos alunos, no conjunto das atividades 
acadêmicas do 2º grau; 
 
XII - informar aos alunos sobre os programas institucionais de assistência psico-pedagógica e 
médico-hospitalar, alimentação escolar, bolsas de trabalho, bolsas monitoria, passe escolar, carteira 



estudantil e auxílio financeiro, promovendo assistência necessária aos alunos carentes; 
 
XIII - planejar. executar, avaliar e coordenar os programas de bolsa de trabalho, bolsa de monitoria, 
auxilio financeiro e merenda escolar: 
 
XIV - auxiliar a Coordenação Técnica Pedagógica na organização do Conselho de Classe, no 
âmbito do 2º grau. 
 
 
Art. 55. A Coordenação de Acompanhamento das Atividades do Ensino, compete: 
 
I - adotar medidas e instrumentos de controle e de acompanhamento da freqüência dos 
docentes; 
 
II - informar á Diretoria de Desenvolvimento do Ensino sobre as ocorrências observadas no 
acompanhamento das aulas: 
 
III - orientar os assistentes de alunos no decorrer das atividades acadêmicas, fazendo a 
ocorrência de fatos perturbadores à ordem escolar 
 
IV - colaborar no planejamento dos horários das atividades acadêmicas: 
 
V - controlar a ocupação dos locais de ocorrências de aulas e atividades acadêmicas; 
 
Vi - tornar providências no sentido de dotar as salas de aulas e demais ambientes acadêmicos. 
de condições adequadas para sua utilização; 
 
VII - responsabilizar-se pela entrega e recebimento dos diários de classe aos professores, bem como 
da entrega, recolhimento dos instrumentos de controle de freqüência de pessoal docente e 
administrativo dos departamentos; 
 
VIII - acompanhar e controlar o fluxo de alunos, evitando a entrada de pessoas estranhas ao 
ambiente acadêmico; 
 
IX - acompanhar, controlar e assistir ao corpo discente, com o objetivo de promover o bem-
estar entre alunos. 
 
 
SEÇÃO III 
DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES EMPRESARIAIS 
 
 
 
Art. 56. Ao Departamento de Relações Empresariais compete planejar, organizar, coordenar, 
controlar e avaliar as atividades à educação continuada. à orientação profissional, estágio de aluno. 
acompanhamento de egressos. prestação de serviços, realização de pesquisas tecnológicas, 
desenvolvimento de projetos para o sistema produtivo, bem como, o relacionamento com as 
empresas e a comunidade. 
 
 
Art. 57. À Gerência de Integração Escola Comunidade compete administrar e/ou promover a 
execução das atividades das Coordenações de Educação Continuada e de Estágio e Egressos. 
 
 



Art. 58. A Coordenação de Educação Continuada compete: 
 
I - assegurar condições necessárias para realização de cursos de treinamento, atualização, 
aperfeiçoamento e qualificação profissional para a comunidade em geral; 
 
II - viabilizar a participação do CEFET-BA em feiras e exposições de caráter técnico-científico 
realizadas por outras organizações: 
 
III - realizar encontros, seminários, feiras e outros eventos de atualização profissional e cultural; 
 
IV - promover o intercâmbio e propor ações conjuntas com outras organizações, no âmbito da 
educação continuada; 
 
V - emitir pareceres sobre todos os processos que envolvam as atividades correlatas; 
 
VI - elaborar catálogos de ofertas de cursos e planilhas de custos; 
 
VII - desenvolver estudos e elaborar proposta, visando a definição de políticas e diretrizes para 
educação continuada no âmbito do CEFET-BA; 
 
VIII - articular com órgãos públicos e privados no sentido de desenvolver programas do Projeto de 
Educação à Distância, interna e externamente. 
 
Art. 59. A Coordenação de Estágio e Egressos compete: 
 
I - assegurar condições necessárias para realização e acompanhamento do Estágio Curricular 
obrigatório a alunos do 2º e 3º graus; 
 
II - desenvolver programas de Micro-Estágio para alunos de 2º e 3º graus. em atendimento as 
necessidades apresentadas pelas Coordenações dos Cursos; 
 
III - assegurar ao corpo docente, condições de atualização profissional, através de visitas técnicas e 
estágios nas empresas; 
 
IV - planejar e realizar o Acompanhamento de Egressos, coletando subsídios para a melhoria do 
processo ensino-aprendizagem; 
1. 
V - planejar e realizar seminários técnicos com alunos, ex-alunos e agentes de recrutamento; 
 
VI - planejar e realizar encontros com empresários e agentes de recrutamento e seleção das 
empresas; 
 
VII - promover o intercâmbio com outras Instituições de Ensino, no âmbito do Estágio 
Curricular e do Acompanhamento de Egressos: 
 
VIII - desenvolver estudos e elaborar proposta visando a definição de políticas e diretrizes para a 
realização do Estágio Curricular obrigatório dos alunos dos Cursos regulares do CEFET-BA. 
 
 
Art. 60. À Gerência de Produção e Pesquisa Tecnológica compete administrar e/ou promover a 
execução das atividades das Coordenações de Produção de Serviços Tecnológicos e de Pesquisas 
Tecnológicas. 
 
Art. 61. A Coordenação de Produção e Prestação de Serviços compete: 



 
I - administrar e/ou promover a produção de serviços para pessoas físicas e/ou jurídicas, mediante 
participação de professores, especialistas e alunos; 
 
II - realizar convênios de cooperação técnica com outras organizações, visando a produção e a 
prestação de serviços; 
 
III - propor alocação de recursos financeiros, materiais e humanos, necessários ao desenvolvimento 
das atividades de produção e prestação de serviços; 
 
IV - emitir pareceres sobre todos os processos que envolvam as atividades de produção e 
prestação de serviços; 
 
V - elaborar catálogos de prestação de serviços e orçamentos; 
 
VI - desenvolver estudos e elaborar proposta, visando a definição de políticas e diretrizes para a 
produção e prestação de serviços. 
 
Art. 62. A Coordenação de Pesquisa Tecnológica compete: 
 
I - assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento de Pesquisas Tecnológicas 
Aplicadas; 
 
II - realizar seminários, simpósios, congressos de estudos e intercâmbio, ligados ao 
desenvolvimento da tecnologia; 
 
III - realizar convênios de cooperação técnica com outras organizações, visando o desenvolvimento 
de pesquisas tecnológicas aplicadas; 
 
IV - desenvolver estudos, objetivando a racionalização de métodos e processos tecnológicos; 
 
V - promover a criação de grupos de estudos tecnológicos. visando a utilização da tecnologia para o 
beneficio social; 
 
VI - propor alocações de recursos financeiros, materiais e humanos, necessários ao 
desenvolvimento de Pesquisas Tecnológicas Aplicadas; 
 
VII - desenvolver estudos e elaborar proposta, visando a definição de política e diretrizes para a 
realização de Pesquisas Tecnológicas. 
 
 
 
SEÇÃO IV 
DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
 
Art. 63. Ao Departamento de Orçamento e Finanças, órgão setorial dos sistemas de orçamento. 
administração financeira e contabilidade, ligado diretamente ao Diretor-Geral, compete coordenar, 
supervisionar e orientar a execução das atividades relacionadas a orçamento, contabilidade e 
finanças. 
 
 
Art. 64. A Gerência de Orçamento e Controle compete coordenar, supervisionar e acompanhar as 



atividades das respectivas Divisões. 
 
 
Art. 65. À Divisão de Orçamento compete: 
 
I - participar do processo de elaboração da proposta orçamentária, obtenção de créditos adicionais e 
alterações do orçamento do CEFET-BA; 
 
II - controlar e acompanhar a execução do orçamento e créditos adicionais, evidenciando os 
passíveis de reabertura no exercício seguinte; 
 
III - manter arquivo atualizado das normas e instruções do Sistema Orçamentário; 
 
IV – classificar orçamentariamente, a despesa a ser empenhada; 
 
V - indicar os recursos orçamentários para atender procedimentos licitatórios; 
 
VI - emitir, reforçar e anular empenhos nos termos da lei; 
 
VII - emitir relatórios de acompanhamento da execução da receita e da despesa através do 
SIAFI; 
 
VIII - cumprir as normas e instruções emanadas dos órgãos centrais dos sistemas inerentes à sua 
área; 
 
IX - desempenhar outras tarefas inerentes às atividades do setor. que lhe forem atribuídas pela 
autoridade competente; 
 
 
Art. 66. A Divisão de Análise e Acompanhamento de Procedimentos Administrativos compete: 
 
I - acompanhar e controlar a execução de convênios. contratos, acordos, ajustes, aditivos e outras 
obrigações convencionais, celebradas no âmbito do CEFET-BA; 
 
II - acompanhar os vencimentos das obrigações para fins de prestação de contas e/ou adiantamento 
de prorrogação: 
 
III - manter arquivo cronológico por tipo de obrigação; 
 
IV - extrair periodicamente., relatórios de execução dos convênios. visando dimensionar o tempo 
existente para utilização dos saldos evidenciados, até o vencimento: 
 
V - acompanhar e controlar os vencimentos de Suprimento de Fundos, e proceder as cobranças 
decorrentes de atraso da prestação de contas; 
 
VI - analisar os processos de prestação de contas de Suprimento de Fundos; 
 
VII - propor tomada de contas especiais por prestação de contas de Suprimento de Fundos irregular 
ou inadimplentes. 
 
Art. 67. À Gerência de Contabilidade e Finanças compete coordenar, supervisionar e acompanhar as 
atividades das respectivas Divisões; 
 
Art. 68. À Divisão de Execução Financeira compete: 



 
I - proceder a liquidação de processos de pagamento; 
 
II - emitir ordens bancárias à vista dos processos de pagamento devidamente liquidados, nos 
termos da legislação específica 
 
III - remeter processos e documentos de débito e crédito à seção de contabilidade para análise, 
classificação e registro; 
 
IV - proceder a proposta de programação financeira e acompanhar o cronograma de desembolso a 
vista de receita prevista, despesa realizada e dos recursos recebidos; 
 
V - coordenar, movimentar e acompanhar as aplicações financeiras de recursos considerados 
disponíveis: 
 
VI - movimentar os recursos das contas bancárias nos termos da legislação vigente; 
 
VII - proceder a conciliação das contas bancárias nos termos da legislação vigente; 
 
VIII . verificar a congruência nos processos de aquisição de equipamentos e material permanente 
e nos de material de consumo e prestação de serviços; 
 
Art. 69. Á Divisão de Contabilidade compete: 
 
I - produzir operações de contabilidade analítica dos atos e fatos da gestão orçamentária. financeira 
e patrimonial; 
 
II - extrair mensalmente, relatório a nível de conta corrente com posições orçamentárias, 
financeiras e patrimoniais e proceder a sua análise: 
 
III - proceder a análise mensal dos balancetes orçamentários. financeiros, patrimonial e das 
variações patrimoniais; 
 
IV - extrair relatórios de contas contábeis com os dados necessários a elaboração da prestação 
de contas do exercício; 
 
V - organizar o processo de prestação de contas, compondo-o de todas as peças que as normas 
e instruções vigentes determinarem; 
 
VI - imprimir o relatório de conformidade diária dos documentos registrados no dia anterior; 
 
VII - proceder a análise da conformidade diária, à vista da documentação que deu origem aos 
registros; 
 
VIII - apurar e informar mensalmente, o valor a recolher do PASEP na forma da legislação vigente; 
 
IX - manter arquivo organizado dos processos e documentos que deram origem as operações 
contábeis. 
 
Art. 70. Ao Departamento de Administração de Material e Patrimônio, órgão setorial do Sistema de 
Serviços Gerais - SISG, diretamente ligado ao Diretor-Geral, compete coordenar, supervisionar e 
orientar a execução das atividades relativas a material, patrimônio, licitações, aquisição e alienação 
de bens, contratação de serviços, transporte., podaria, arquivo. vigilância e limpeza. 
 



 
Art. 71. À Divisão de Material e Patrimônio compete coordenar. orientar e supervisionar as 
atividades das seções respectivas, providenciar a designação de comissão de inventário e apuração 
de responsabilidade e danificação ou desaparecimento de bens e indicar providências para a 
formalização de contrato quando couber. 
 
 
Art. 72. Ao Serviço de Patrimônio compete: 
 
I -  receber, registrar e cadastrar os bens móveis e imóveis do CEFET-BA; 
 
II - manter o controle de distribuição e localização dos bens móveis, registrar e acompanhar a 
movimentação entre as unidades; 
 
II] - realizar vistorias periódicas. indicar os reparos que se fizerem necessários nos bens 
patrimoniais e apuração dos recursos envolvidos, bem como propor a alienação daqueles em 
desuso, ou de uso e recuperação anti-econômicos; 
 
IV - promover a avaliação e reavaliação dos bens móveis e imóveis para efeito de alienação, 
incorporação, seguro ou locação; 
 
V - manter atualizado em arquivo próprio, os termos de responsabilidades dos bens 
patrimoniais distribuídos; 
 
VI - proceder o registro dos bens imóveis no Sistema de Patrimônio Imobiliário da União - SPIU; 
 
Vil - propor apuração de responsabilidades nos casos de danificação ou desaparecimento de 
bens, mediante inspeção periódica; 
 
VIII - prestar assistência às comissões de inventários dos bens móveis e imóveis; 
 
IX - executar outras atividades inerentes a sua arca de competência. 
 
 
Art. 73. Ao Serviço de Compras compete: 
 
I - manter o cadastro de fornecedores atualizado e expedir os Certificados de Registro Cadastral: 
II - receber, classificar e processar os pedidos de compra de material e contratação de serviços: 
III - elaborar e divulgar o catálogo de material e estabelecer os padrões de especificação e 
nomenclatura: 
IV - promover estudos periódicos junto ao almoxarifado para fixar e manter o estoque mínimo de 
materiais de uso comum; 
V - elaborar calendário anual de fixação de datas para recebimento dos pedidos de aquisição de 
material e serviços; 
VI - elaborar e formalizar os processos administrativos destinados a licitação, dispensa e 
inelegibilidade, 
VII - encaminhar processos de licitação à Comissão Permanente de Licitação para os 
procedimentos licitatórios; 
 
VIII - providenciar a ratificação do Diretor-Geral nos processos de dispensa e inelegibilidade de 
licitação. bem como a publicação no Diário Oficial da União' 
 
IX - propor a aplicação de multas e outras penalidades aos fornecedores de serviços e material. 
quando couber. 



 
 
Art. 74. Ao Serviço de Almoxarifado Central compete: 
 
I - examinar, conferir, receber e aceitar o material adquirido. de acordo com a nota de empenho ou 
documento equivalente, podendo, quando for o caso solicitar exame dos setores técnicos 
requisitantes ou especializados: 
 
II - atender as requisições de material das unidades credenciadas, bem como exercer o controle 
físico e financeiro do material em estoque; 
 
III - manter atualizado os saldos das fichas de controle dos estoques e os registros de entrada e 
saída de material: 
 
IV - proceder levantamentos e promover estudos junto a seção de compras para fixar e manter o 
estoque mínimo dos materiais de uso comum: 
 
V - realizar pesquisa junto as unidades credenciadas. visando a aplicação dos itens de material 
de uso comum e conhecer o índice de satisfação quanto a qualidade dos materiais adquiridos; 
 
VI - comunicar e distribuir os bens móveis e equipamentos em parceria com a Seção de 
Patrimônio: 
 
VII - prestar assistência à comissão de inventário dos bens e material em estoque; 
 
VIII - organizar o almoxarifado de forma a garantir o armazenamento adequado e a segurança do 
material em estoque. 
 
Art. 75. A Divisão de Serviços Auxiliares compete coordenar, orientar e supervisionar a execução 
das atividades das respectivas seções. 
 
Art. 76. A Seção de Documentação. Arquivo e Comunicação. compete: 
 
 
1 – receber, conferir, examinar, protocolar, distribuir internamente ou expedir os processos, 
documentos e correspondências; 
 
II - receber. guardar e zeIar pela segurança dos processos e documentos encaminhados para 
arquivamento: 
 
III - propor o desfazimento ou desativação de documentos; 
IV - fornecer certidões sobre processos ou documentos arquivados, bem como cópias 
formalmente requisitadas á autoridade competente da área; 
 
V - recepcionar, prestar informações ao púb lico e/ou encaminhar o devido, bem como controlar o 
fluxo de entrada e saída de pessoas materiais e veículos; 
VI - executar outras atribuições relacionadas às suas atividades.  
 
Art. 77. A Seção de Transporte compete: 
 
I - zelar pela boa conservação e manutenção dos veículos e proceder aos reparos que se fizerem 
necessários; 
II - controlar e registrar o consumo de combustíveis e a quilometragem rodada;  
III - atender as solicitações e elaborar a programação de uso dos veículos: 



IV - manter atualizada e regularizada a documentação dos veículos, promovendo o registro, 
licenciamento e renovações; 
 
V - proceder avaliação em veículos do CEFET-BA por danos causados em acidentes e propor a 
abertura de processo administrativo para a apuração de responsabilidades, quando couber; 
VI - promover a baixa ou transferência de propriedade de veículos de acordo com as normas 
vigentes; 
VII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas, inerentes a sua área de competência. 
 
Art. 78. A Seção de Administração da Sede compete:  
I - orientar, coordenar, supervisionar e fazer executar os serviços de higiene. no âmbito do CEFET-
BA; 
II - requisitar e controlar os materiais e equipamentos necessários a execução de suas atribuições; 
III – orientar, coordenar e supervisionar as atividades de vigilância e segurança das dependências do 
CEFET-BA;  
IV - manter e orientar o uso de equipamentos de segurança quando necessários a execução dos 
serviços; 
V - desempenhar outras atividades inerentes a sua área de atuação: 
 
Art. 79. Ao Departamento de Engenharia e Manutenção, órgão setorial do Sistema de. 
Serviços Gerais, diretamente ligado ao Diretor Geral, compete coordenar, supervisionar e orientar a 
execução das atividades relacionadas a obras, manutenção e conservação dos bens móveis e imóveis 
do CEFET-BA, os serviços elétricos, hidráulicos e de serralharia e carpintaria. 
Art. 80. A Divisão de Projetos compete: 
 
I - orientar, coordenar e supervisionar as atividades da divisão; 
II - elaborar projetos e especificações para construção, ampliação, reforma, manutenção e de 
imóveis; 
 
III - elaborar planilhas de custos e orçamento detalhado que sirvam de base às licitações;  
IV - proceder estudos de otimização de uso do espaço físico do CEFET-BA; 
 
V - proceder estudos e propor a realização de serviços de manutenção e instalações elétrica, hidro-
sanitárias, linhas de informática e telefônicas; 
 
VI - guardar, atualizar e controlar as requisições e consultas das plantas e especificações dos 
prédios, instalações elétricas, hidráulicas e rede de esgoto. 
 
Art. 81. À Divisão de Manutenção compete coordenar e supervisionar as atividades das respectivas 
Seções. 
 
Art. 82. À Seção de Manutenção de Móveis e Equipamentos compete: 
 
I - orientar, coordenar e supervisionar a execução das atividades da Seção; 
 
II - desenvolver atividades de serralharia, mecânica, marcenaria, elétrica e hidro-sanitária nas 
dependências do CEEET-BA: 
 
III - requisitar e manter sob responsabilidade a guarda de materiais. ferramentas e 
equipamentos necessários a execução das atribuições da Seção; 
 
IV - promover ou executar a manutenção. reparação e recuperação de bens móveis e equipamentos 
do CEEET-BA; 
 



V - o encaminhamento de bens móveis e equipamentos a empresas especializadas. quando estes 
ainda estiverem sob cobertura de garantia ou não for possível o seu conserto na Seção: 
 
VI - executar outras tarefas relacionadas as suas atividades. 
 
 
Art. 83. A Seção de Manutenção de Imóveis compete: 
 
I - orientar, coordenar e supervisionar a execução das atividades da Seção;  
II - realizar as atividades de conservação de imóveis; 
III - requisitar e manter sob responsabilidade a guarda de materiais, ferramentas e equipamentos 
necessários a execução das atribuições: 
IV - executar os serviços de instalação, reforma e reparo nas instalações elé tricas, sonoras, 
telefônicas. 
V - executar outras tarefas relacionadas as sumas atividades. 
 
 
SEÇÃO V 
DO CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
Art. 84. Ao Centro de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos, compete: 
I -  propiciar a melhoria da competência de profissionais que atuam como docente na área de 
educação tecnológica e dos recursos humanos do sistema produtivo; 
II - propiciar o desenvolvimento e aplicação de tecnologia de gestão que aumentem a eficácia e a 
qualidade permanente dos serviços prestados pela Instituição e outras entidades; 
III - propiciar a execução, apoio e coordenação de atividades de formação, aperfeiçoamento e 
desenvolvimento do pessoal da Instituição e de outras entidades; 
 
IV - propiciar o desenvolvimento de programas de capacitação de pessoal; 
 
V - propiciar a realização de eventos como Fóruns, seminários e reuniões de grupos de 
trabalho, além de estudos e pesquisas no sentido da formação e aperfeiçoamento da competência de 
recursos humanos de formação e de produção econômica; 
 
VI - estabelecer intercâmbio técnico, estreitando contatos com o setor econômico, afim de 
aprimorar sua tecnologia e desenvolver seu pessoal; 
 
VII - desenvolver na região um núcleo de ensino que atenda as necessidades de formação e 
desenvolvimento do trabalhador; 
 
VIII - conscientizar os profissionais da necessidade de seu continuo preparo para o trabalho, para 
que possam enfrentar os desafios advindos das exigências qualitativas geradas pelo crescente 
aprimoramento tecnológico; 
 
IX - apoiar as empresas da região na realização de programas voltados ao desenvolvimento de seus 
recursos humanos. 
 
 
Art. 85. À Coordenação Técnica de Apoio Institucional. compete coordenar as atividades de apoio 
acadêmico e administrativo, visando o treinamento e desenvolvimento de recursos humanos. 
 
 
Art. 86. A Coordenaçao de Biblioteca tem suas competências definidas pelo Art. 40. 
 



Art. 87. A Coordenação de Apoio Didático, compete: 
 
I - elaborar o material didático necessário ao desenvolvimento dos processos academicos; 
II - programar e controlar a utilização dos equipamentos de uso didático;  
III - promover a guarda e conservação dos equipamentos do setor; 
   IV - manter intercâmbio de informações que possibilite a atualização dos seus equipamentos; 
                            V – apoiar os demais setores na elaboração dos programas e das atividades 
auriculares e extra - curriculares. 
 
 
Art. 88. A Gerência de Retiros Acadêmico tem suas competências definidas pelo Art. 51. 
 
 
Art. 89 À Coordenação de Assistência Médico-odontológica tem suas competências definidas pelo 
Art.41. 
Art. 90. À Seção de Material e Patrimônio compete; 
 
I - receber, registrar e cadastrar os bens móveis e imóveis do CEFET-BA; 
 
II - manter o controle de distribuição e localização dos bens móveis, registrar e acompanhar a 
movimentação entre as unidades: 
 
III - realizar vistorias periódicas. indicar os reparos que se fizerem necessanos nos bens 
patrimoniais e apuração dos custos envolvidos, bem como propor a alienação daqueles em desuso, 
ou de uso e recuperação anti-econômicos; 
 
IV - promover a avaliação e reavaliação dos bens moveis e imóveis para efeito de alienação, 
incorporação, seguro ou locação: 
 
V - manter atualizado, em arquivo próprio, os termos de responsabilidade dos bens 
patrirnottais distribuidos; 
 
VI - proceder o registro dos bens imóveis no Sistema de Patrimônio Imobiliário da União - 
SPIU; 
 
VII - propor apuração de responsabilidade nos casos de danificação ou desaparecimento de bens, 
mediante inspeção periódica; 
 
VIII - prestar assistência às comissões de inventários dos bens móveis e imóveis; 
 
IX - executar outras atividades inerentes a sua área de competência. 
 
Art. 91. À Seção de Serviços Gerais, compete coordenar, orientar e supervisionar a execução das 
atividades dos respectivos Setores. 
 
Art. 92. Ao Setor de Comunicação e Documentação compete: 
 
  I - receber. conferir, examinar, protocolar, distribuir internamente ou expedir os processos, 
documentos e correspondências; 
 
II - receber, guardar e zelar pela segurança dos processos e documentos encaminhados para 
arquivamento; 
 
III- propor o desfazimento ou desativação de documentos; 



 
    IV - fornecer certidões sobre processo ou documentos arquivados, bem como cópias formalmente 
requisitadas por autoridade competente da área; 
 
    V - recepcionar. prestar informações ao público e encaminhar ao setor devido, bem como 
contratar o fluxo de entrada e saida de pessoas. niatcuiais e veiculos; 
 
VI - executar outras atnbuições relacionadas às suas atividades. 
 
 
Art. 93. Ao Setor de Limpeza e Vigilância compete: 
 
I . controlar etou realizar atividades de serviços de higiene e limpeza: 
 
II - realizam atividades de ajardinamento das áreas verdes da unidade; 
 
III - orientar, coordenar e supervisionar as atividades de vigilância e segurança das dependêndas da 
unidade; 
 
IV - apresentar relatórios de desempenho do Setor; 
 
h. 
 
Art. 94. Á Coordenação Técnica Operacional, compete coordenar e integrar as ações acadêmicas 
internas, bem como promover a articulação do Centro de Treinamento com entidades, públicas e 
privadas, com vistas à consecução de suas finalidades. 
 
 
Art. 95. À Coordenação de Treinamento e Desenvolvimento compete: 
 
I - propiciar as condições necessárias para o aperfeiçoamento dos processos acadêmicos; 
 
  II - promover programas de desenvolvimento, capacitação e aprimoramento de pessoal; 
 
  III - elaborar os planos de ensino das disciplinas. em conformidade com características e objetivos 
do curso ministrado; 
 
  IV - observar a contínua atualização das tecnologias educacionais, bem como a do acervo 
bibliográfico: 
 
   V - planejar, organizar, controlar e avaliar a utilização dos recursos materiais necessários às 
atividades do ensino. 
 
 
Art. 96. À Coordenação de Estudos e Pesquisas compete: 
 
I - desenvolver estudos com vistas à elaboração de programas de pesquisa para projeção de cursos a 
serem desenvolvidos: 
 
II - promover estudos, visando a avaliação e a atualização dos cursos oferecidos e/ou a serem 
implantados; 
 
III - desenvolver pesquisas relativas às possibilidades dc criação e suspensão de cursos, em 
consonamicra com as necessidades da educação tecnológica e da realidade dos processos produtivos 



 
IV - analisar propostas de necessidade de treinamento de pessoal docente e técnico-administrativo. 
emmcammmuhando-as ao setor competente. 
 
 
Art. 97. A Coordenação de Cooperação Técnica, Acompanhamento e Avaliação compete: 
 
I - buscar junto aos órgàos financiadores, a viabilização econômica ou tecno lógica dos projetos de 
pesquisas, cursos e outros eventos relacionados à fonnação de Recursos Humanos; 
 
    II - articular-se com os demais órgãos, interna e externamente, com vistas a consecução integrada 
dos obietivos do Centro de Treinaruemrto e Desenvo lvimento de Recursos Hunranos; 
 
   III - acompanhar e avaliar os processos acadêmicos desenvolvidos, efetuando relatórios 
específicos. 
 
 
 
CAPITULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES 
 
 
 
 
Art. 98. São atribuições do Diretor-Geral: 
I - dirigir o CEFET-BA assegurando o cumprimento da legislação em vigor; 
 
II - representar o CEFET-BA em juízo ou fora dele; 
 
III - submeter ao Conselho Diretor para aprovação: 
 
a) os planos estratégicos, tático e operacional, proposta orçamentária anual e o orçamento 
plurianual, investimentos e suas reformulações; 
 
b) os regimentos e regulamentos do CEEET-BA; 
 
c) proposta de cursos de 2º grau, superior e pós-graduação; 
 
d) proposta de grade curricular; 
 
e) proposta de tabelas de taxas e emolumentos; 
 
f) proposta de modificações do estatuto e do regimento geral do CEFET-BA; 
 
IV - exercer o poder disciplinar na jurisdição de todo o CEFET-BA; 
 
V - ordenar as despesas; 
 
VI - apresentar ao Conselho Diretor, antes de encaminhar às demais autoridades competentes. 
relatórios de sua gestão e as respectivas contas: 
 
VII - firmar convênios, contratos e acordos com aprovação do Conselho Diretor; 
 
VIII - tomar, em casos excepcionais, decisões "ad referendum" dos órgãos competentes; 



 
IX - prover as funções comissionadas e gratificadas do CEFET-BA, dar posse e dispensar seus 
ocupantes. exceto o Vice-Diretor; 
 
X - admitir e dispensar o pessoal técnico-administrativo e docente, assim como conceder 
aposentadorias e licenças de caráter não obrigatório; 
 
XI - constituir comissões pennanentes ou temporárias quando se fizerem necessárias; 
 
XII - outorgar títulos honorificos, conferir graus e assinar diplomas e certificados de Graduação, 
Pós-Graduação e de 2º Grau; 
 
XIII - aprovar os manuais de organização. de serviço e respectivas normas: 
 
XIV - prover a articulação institucional do CEEET-BA; 
 
XV -delegar atribuições e constituir procuradores: 
 
 
Art. 99. São atribuições do Vice-Diretor: 
 
II - substituir o Diretor-Geral em suas faltas e inrpedirncntos: 
 
    II - participar das retrnióes dos Conselhos; 
 
    III - superintender as atividades das Unidades de Ensino Descentralizadas - UNEDs; 
 
    IV - auxiliar o Diretor-Geral no exercício de suas atribuições: 
 
    V - desempenhar outras funções delegadas pelo Diretor-Geral 
 
 
Art. 100. Ao Chefe do Gabinete incumbe: 
 
I - assistir o Diretor-Geral no desempenho de suas tbnçóes e incumbir-se do preparo de seu 
expediente; 
 
II - preparar. encaminhar e revisar os atos administrativos e normativos encaminhados à assinatura 
ou aprovação do Diretor-Geral; 
 
III . controlar o recebimento e encaminhamento do expediente do Gabinete; 
 
IV - manter a necessária articulação com as demais unidades e órgãos do CEFET-BA: 
 
V - coordenar os pedidos de audiência e despacho com o Diretor-Geral; 
 
VI . prestar assistência ao Diretor-Geral em sua representação política e social; 
 
VII - desempenhar outras funções delegadas pelo Diretor-Geral. 
 
 
Art. 101. Ao Chefe da Procuradoria incumbe: 
 
I-prestar assistência em matéria les~al e jurídica ao Diretor-Geral e demais unidades do 



Centro: 
 
       II - efetuar a pesquisa, seleção e catalogação da legislação e da jurisprudência, relacionadas 
com as atividades do CEFET-BA: 
 
      III - elaborar ou orientar a elaboração e acompanhar a execução de convênios, contratos, 
acordos, ajustes, editais e protocolos, firmados ou publicados pelo CEFET-BA; 
 
      IV - emitir pareceres e intomiações e prestar esclarecimentos em consultas de natureza jurídica, 
fomulados pelos órgãos superiores do Centro e propor medidas legais e regulamentares; 
 
     V - orientar e presidir inquéritos administrativos e sindicáncias instauradas pela Diretoria-Geral; 
 
     VI - desenvolver outras atividades relacionadas com a sua área de atuação. 
 
 
Art. 102. Ao Coordenador da Coordenação Geral de Planejamento incumbe: 
 
I - supenvisionar, coordenar e acompanhar as atividades da Coordenação; 
 
II - assessorar a Direção-Geral em assuntos pertinentes a competência da Coordenação; 
 
III - apresentar a Direção-Geral, relatório anual das atividades da Coordenação: 
 
IV - delegar atribuições aos servidores lotados na Coordenação; 
 
V - praticar todos os demais atos inerentes a sua função: 
 
 
Art. 103. Ao Coordenador da Coordenação Geral de Recursos Humanos incumbe: 
I - planejar, dirigir, coordenar e supervisionar as atividades de seleção, nomeação e exclusão de 
pessoal; 
 
II - assistir ao pessoal docente e técnico-administrativo, no que couber; 
 
III - desempenhar outras tarefas que lhe forem atribuidas pelo Diretor-Geral. 
 
 
Art. 104. Aos Diretores, Coordenadores, Gerentes, Chefes de Departamento, do Cento de 
Treinamento, de Divisões, de Setviços,de Seções. de Setores e aos Secretários incumbe: 
 
I - dirigir, orientar, coordenar, supervisionar e avaliar a execução dos trabalhos das unidades de que 
sejam titulares; 
 
II - assistir o chefe imediato em assuntos pertinentes à sua área de competência; 
 
III - opinar sobre assuntos de suas respectivas unidades e que dependam de decisão superior; 
 
IV - apresentar aos superiores imediatos, relatórios das atividades desenvolvidas; 
 
V - propor a adoção de medidas que usem a racionalização dos métodos e processos 
administrativos; 
 
VI - propor ao Diretor-Geral a admissão, exoneração, dispensa ou demissão do pessoal de sua 



unidade, mediante os procedimentos e normas legais instituídas; 
 
  VII - propor a alocação de recursos financeiras, materiais e humanos, necessários ao cumprimento 
dos objetivos estabelecidos nos programas, projetos e atividades a cargo da unidade sob sua 
direção; 
 
VIII - exercer outras atividades relacionadas ao exercício do cargo ou delegadas pela direção do 
Centro. 
 
 
Art. 105. Ao Diretor da Diretoria de Desenvolvimento do Ensino incumbe: 
 
I - planejar, dirigir e avaliar as atividades das suas unidades, de modo a garantir a sua 
organização estrutural; 
 
II - cumprir e fazer cumprir as diretrizes, metas, normas e procedimentos técnico-
administrativo e financeiros do Centro, no âmbito da sua Diretoria: 
 
III - acompanhar e avaliar os projetos e programas de sua responsabilidade de execução; 
 
IV - representar a Diretoria de Desenvolvimento de Ensino nos órgãos colegiados: 
 
V - apreciar e pronunciar-se em assuntos relativos à sua Diretoria; 
 
VI - apresentar à Diretoria -Geral, relatório anual das atividades desenvolvidas; 
 
VII - propor ao Diretor -Geral a adoção de medidas que dêem maior eficiência ao 
desenvolvimento das atividades das suas unidades: 
 
VIII - propor à Direção Superior do Centro, mediante abertura a de processo administrativo, 
sanções disciplinares ao corpo docente, discente e técnico-administrativo, no que cotrber; 
 
IX- deliberar sobre assuntos disciplinares do corpo discente: 
 
X - emcaminhar à Direção Superior do Centro, questões oriundas das suas unidades; 
 
XI - elaborar, juntamente com os Departamentos Acadêmicos, os horários dos professores; 
 
XII - adotar os mecanismos de controle das atividades docentes, em todos os níveis de ensino do 
CEFIET-BA, 
 
Art. 106. Aos Chefes dos Departamentos Acadêmicos incumbe: 
 
I - planejar, coordenar, supervisionar e avaliar a realização dos trabalhos dos respectivos 
Departamentos; 
 
II - propor à Diretoria de Desenvolvimento do Ensino alocação de recursos humanos, bem 
como, da aquisição de recursos materiais, necessários ao cumprimento de objetivos estabelecidos 
nos respectivos Departamentos; 
 
III - propor a contratação e, movimentação de pessoal docente e técnico-administrativo para o 
desenvolvimento das atividades da sua unidade; 
 
IV - encaminhar a Diretoria de Desenvolvimento do Ensino, processos e documentos que 



requeiram ação de órgão da Direção Superior do Centro; 
 
V - coordenar e supervisionar a consecução dos programas das disciplinas da sua respectiva 
unidade; 
 
VI - promover as condições necessárias ao aperfeiçoamento da qualidade de ensino; 
 
VII - planejar, organizar, controlar e avaliar a utilização dos recursos materiais da unidade; 
 
VIII - elaborar os horários das disciplinas em cada período letivo: 
 
IX - convocar e presidir as reuniões do departamento: 
 
X - articular-se com as Coordenações de Cursos e de Áreas, no que se refere à preservação da 
qualidade do ensino; 
 
XI - articular-se junto aos Coordenadores para a consecução das atividades experimentais das 
disciplinas que assim se caracterizem; 
 
XII - convocar e presidir as reuniões dos Departamentos; 
 
XIII - participar, em interface permanente com a Coordenação Técnica de Pós-Graduação e 
Pesquisa, a Gerência de Produção e Pesquisa Tecnológica e a Coordenação de Educação 
Continuada, visando ao desenvolvimento dessas atividades nas respectivas unidades; 
 
XIV - representar o Departamento no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 
 
XV - gerenciar as atividades de laboratórios. 
 
 
Art. 107. Aos Coordenadores de Cursos incumbem: 
 
I - coordenar e supervisionar as atividades inerentes ao desenvolvimento curricular dos cursos; 
 
II - promover meios para o continuo aperfeiçoamento do currículo do Curso; 
 
III - definir, em conjunto com os Departamentos Acadêmicos, os programas integrantes dos Cursos; 
 
IV - promover os meios necessários para a produção, aperfeiçoamento e atualização dos 
recursos de ensino; 
 
V - prestar orientação ao aluno sobre o desenvolvimento da sua vida acadêmica; 
 
VI - supervisionar o desenvolvimento das atividades experimentais relativas às disciplinas de 
cada Curso; 
 
VII - encaminhar a adaptação cunicular do aluno, em conseqüência de processo de transferência; 
 
VIII - promover a integração curricular com vistas à consecução da interdisciplinaridade: 
 
IX - articular-se com as Coordenações de Áreas, tendo em vista a consecução das atividades de 
laboratório e oficinas, relacionadas com o Curso: 
 
X - fazer previsão dos recursos nnatenais necessarios ao desenvolvimento das atividades dos 



Cursos, 
 
XI - incentivar a integração dos docentes a programas de Pós-Graduação, a projetos de pesquisa e 
de extensão, que contribua para a melhoria e aperfeiçoamento do Curso; 
 
XII - convocar e presidir as reuniões do Curso; 
 
XIII - sugerir aos Departamentos, o encaminhamento de Cursos de reciclagens, aperfeiçoamento 
ou especialização, no âmbito dos Cursos. 
 
Art. 108. Aos Coordenadores de Áreas incumbem: 
 
I - elaborar e encaminhar os horários de disciplinas da sua Área, observando princípios e critérios 
pedagógico que garantam a melhoria do ensino; 
 
II - colaborar na elaboração ou reformulação dos programas e planos das disciplinas da sua 
Área; 
 
III - acompanhar o desenvolvimento dos planos de ensino, zelando pelo cumprimento integral 
da carga horária e conteúdo programático; 
 
IV - reunir-se periodicamente com os professores da Área, objetivando a unidade das ações 
pedagógicas, a garantia da interdisciplinaridade e verticalização dos graus de ensino; 
 
V - distribuir tarefas e fazer o planejamento da Área, antes de cada período letivo, apresentando-o 
ao Departamento para discussão e entendimentos; 
 
                          VI - realizar avaliação sistemática das atividades da Área, com vistas á tomada de 
decisões, 
reorientações e correções de metas e objetivos: 
 
    VII - fazer cumprir prazos previstos em calendário escolar: 
 
    VIII - propor mecanismo para o aperfeiçoamento dos professores lotados na sua coordenação: 
 
     IX - fazer a previsão de recursos humanos, físicos e materiais necessário ao desenvolvimento das 
atividades da Área: 
 
X - zelar pelo material permanente, cuidando da atenção e fazendo previsões para o bom andamento 
das atividades de laboratórios e oficinas; 
 
XI - propor e organizar atividades extensionistas, que visem o aprimoramento do aluno; 
 
     XII - normatizar o uso das instalações de laboratórios e oficinas, compatibilizando o uso com 
segurança, produtividade e qualidade; 
 
XIII - sugerir aos Departamentos, o encaminhamento de cursos de reciclagem, aperfeiçoamento 
ou especialização, no âmbito das Áreas; 
 
XIV - providenciar a representação docente nas reuniões de Coordenação de Cursos. 
 
 
Art. 109. Ao Coordenador da Coordenação Técnica de Pós-Graduação e Pesquisa incumbe: 
 



I - supervisionar as atividades da Coordenação; 
 
II - implantar rotina de trabalho da Coordenação, tendo em vista, o atendimento aos docentes: 
 
III- manter atualizado, o arquivo de processo de afastamentos para realização de Pós-Graduação. 
 
Art. 110. Ao Gerente da Gerência de Registros Acadêmicos incumbe: 
 
I – planejar, coordenar e supervisionar as ações da Gerência no que se relaciona com os registros 
escolares; 
 
II - organizar rotina de trabalho no que se relaciona corri a emissão de documentos dos alunos; 
 
III - proceder a organização das turmas no inicio de cada período letivo em consonância cor» os 
Departamentos; 
 
IV - instituir a dinâmica da matricula acadêmica, promovendo sua normatização; 
 
V - providenciar emissão de fichas, guias de recolhimento, atestados, histórico escolar ou qualquer 
outro documento pertinente a vida acadêmica do alunado; 
 
VI - coordenar e administrar o sistema acadêmico. 
 
 
Art. 111. Ao Coordenador da Coordenação Técnica de Seleção de Alunos incumbe: 
 
I - organizar o processo de seleção de alunos em todos os níveis no âmbito do CEFET-BA;  
II - providenciar divulgação do material relativo aos exames de ingresso ao Centro; 
 
III - fazem contatos junto a órgãos de imprensa para veicular informações relacionadas com os 
exames de inscrição ao CEFET-BA. 
 
Art. 112. Ao Coordenador da Coordenação Técnica Pedagógica incumbe: 
 
I - manter arquivo dos planos de ensino de todas as discip linas; 
 
II - acompanhar o processo de ensino-aprendizagem; 
 
III - convocar reuniões técnicas para discussão e deliberação das questões relativas ao ensino e 
aprendizagem; 
   
 IV -  convocar as reuniões do Conselho de Classe, no âmbito do 2º grau; 
 
V - promover estudos e seminários sobre temas de interesse técnico-pedagógico; 
 
VI - comunicar os Departamentos Acadêmicos, Coordenações de Cursos e de Áreas, eventuais 
irregularidades acadêmicas; 
 
VII - participar das reuniões, no âmbito da Diretoria de Desenvolvimento do Ensino. 
 
 
Art. 113. Ao Gerente da Gerência de Assistência e Orientação ao Aluno incumbe: 
 
1 . divulgam entre os alunos, os programas institucionais de assistência e orientação; 



 
II - realizar a semana de integração dos novos alunos; 
 
III - distribuir tarefas entre os técnicos da Gerência; 
 
IV - convocar pais de alunos, quando necessário; 
 
V - supervisionar a análise estatística dos resultados do rendimento escolar; 
 
 
Art. 114. Ao Coordenador da Coordenação de Acompanhamento das Atividades do Ensino 
incumbe: 
 
I - definir o mapa de trabalho dos assistentes de alunos; 
 
II - gerir providências para dispor os espaços de ensino em condições favoráveis de uso; 
 
III - coordenar os mecanismos disciplinares relativos á manutenção da ordem escolar; 
 
IV - distribuir tarefas entre os assistentes de alunos; 
 
V - supervisionar os mecanismos de controle das aulas, fornecendo todas as informações a Diretoria 
de Desenvolvimento do Ensino. 
 
Art. 115. Ao Chefe do Departamento de Relações Empresariais incumbe: 
 
I – dirigir, planejar, orientar, supervisionar e avaliar a execução das atividades relacionadas com o 
seu Departamento: 
 
II - criar condições para que se efetive a integração entre a Escola. Governo e Comunidade; 
 
III - adotar medidas adequadas ao bom funcionamento dos cursos, programas e projetos 
relacionados com a comunidade empresarial: 
 
IV - propor alocação de recursos financeiros, materiais e humanos necessários ao cumprimento 
dos objetivos estabelecidos nos programas, projetos e atividades a cargo do seu departamento; 
 
V - propor ao Diretor-Geral. a designação e dispensa de servidores para a função gratificada -
referentes as unidades subordinadas; 
 
VI - apresentar ao Diretor-Geral, relatório e informes periódicos sobre atividades desenvolvidas. 
 
Art. 116. Aos Gerentes e Coordenadores incumbe: 
 
I - orientar, coordenar e controlar o desenvolvimento das atividades das respectivas unidades 
II - assistir o chefe imediato, em assuntos pertinentes à sua área de competência; 
 
III - propor medidas com vistas à racionalização dos trabalhos afetos a unidade; 
 
IV - zelar pela correta utilização dos materiais, equipamentos e instalação de suas unidades: 
 
V - apresentar aos superiores imediatos, relatórios e informes periódicos das atividades 
desenvolvidas; 
 



VI - cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias e regimentais e demais normas que lhes 
sejam aplicáveis 
 
 
CAPITULO V 
DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA 
 
 
 
 
Art. 117. A organização didática do CEEET-BA compreende: 
 
I - natureza dos cursos; 
 
II - currículo e programas; 
 
III - regime escolar; 
 
IV - admissão aos cursos: 
 
 V - matrícula; 
 
VI - rendimento escolar; 
 
VII - transferências e adaptações 
 
VIII – estágio; 
 
IX - atividades nos períodos de recesso escolar; 
 
X - pesquisa; 
 
XI - pós-graduação. 
 
XII- graus, diplomas e certificados. 
 
SEÇÃO I 
DA NATUREZA DOS CURSOS 
 
Art. 118. O CEFET-BA. conforme dispõe o Artigo 3º da Lei nº 8.711 de 28.09.1993. oferecerá os 
seguintes cursos; 
 
I - ensino em grau superior: 
 
a) de graduação e pós-graduação “lato sensu” e “stricto senso”, visando à formação de 
profissionais e especialistas na área tecnológica; 
 
b) de licenciatura com vistas à formação de professores especializados para as disciplinas 
especificas do ensino técnico e tecnológico; 
 
II - cursos técnicos em nível de 2º grau. visando à formação de técnicos, instrutores e 
auxiliares de nível médio; 
 
III - cursos de educação continuada, visando à atualização e ao aperfeiçoamento de profissionais na 



área tecnológica. 
 
SEÇÃO II 
DOS CURRÍCULOS E PROGRAMAS 
 
Art. 119. Os currículos plenos dos Cursos são constituídos por: 
I - matérias estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação ao baixar o respectivo currículo 
mínimo; 
 
II - matérias e disciplinas exigidas pela legislação específica de ensino; 
 
III - matérias complementares, obrigatórias e/ou optativas aprovadas pelo Conselho Nacional de 
Educação; 
 
IV - matérias eletivas, definidas pelos Departamentos Acadêmicos, avaliadas pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão e aprovadas pelo Conselho Diretor, para um período mínimo de dois 
anos: 
 
Art. 120. Os currículos plenos dos Cursos oferecidos pela Instituição serão aprovados pelo 
Conselho Diretor. 
 
Parágrafo Único. A organização dos currículos obedecerá às instruções baixadas pela Diretoria de 
Desenvolvimento de Ensino, ouvido o Conselho de Ensino. Pesquisa e Extensão e aprovadas pelo 
Conselho Diretor. 
 
 
Art. 121. O currículo será desenvolvido: 
 
§1 No Ensino Superior, pelo sistema de crédito, onde cada 15 (quinze) horas de aula expositiva ou 
30 (trinta) de trabalhos práticos, corresponderá um crédito, quando o aluno for aprovado na 
respectiva disciplina. 
 
§2 No Ensino de 2º Grau, pelo regime de seriação anual, dividido em IV (quatro) Unidades 
didáticas-pedagógicas. cuja regulamentação estará a cargo da Coordenação Técnica Pedagógica. 
 
§3 A conclusão dos cursos de Ensino Superior ou de 2º grau, deverá ser feita mediante as normas de 
integralização curricular, propostas pela Diretoria de Desenvolvimento de Ensino aprovadas pelo 
Conselho Diretor. 
 
 
SEÇÃO III 
DO REGIME ESCOLAR 
 
 
 
Art. 122. O ano letivo regular, independentemente do ano civil, terá a seguinte distribuição: 
 
I - Para o 2º grau, período letivo mínimo será aquele estabelecido em lei, excluído o tempo a 
recuperação e exames finais; 
 
II - Para o Ensino Superior, adotam-se dois períodos letivos mínimos, de 90 (noventa) dias de 
trabalho escolar efetivo cada um, excluído o tempo reservado a exames e provas finais. 
 
Art. 123. A Diretoria de Desenvolvimento do Ensino aprovará, anualmente, o calendário dos cursos 



de Ensino Superior e de Ensino de 2º Grau. 
 
Art. 124. O CEFET-BA adotará, para o Ensino Superior, o regime de créditos e para o 2º Grau, o 
regime de seriação anual, no que se refere à institucionalização do Sistema de Avaliação. 
 
Parágrafo Único. Os critérios de avaliação, bem como os mínimos a serem atingidos para a 
aprovação, serão normatizados pela Diretoria de Desenvolvimento do Ensino. ouvida a área 
acadêmica. 
 
 
Art. 125. O CEFET-BA proporcionará estudos de recuperação, para o 2º Grau, nos termos da 
legislação pertinente, aos alunos de aproveitamento insuficiente. 
 
Parágrafo Único. As normas para os estudos de recuperação serão estabelecidas pela Diretoria de 
Desenvolvimento do Ensino, 
 
SEÇÃO IV 
DA ADMISSÃO AOS CURSOS 
 
 
 
Art. 126. A admissão aos vários cursos ministrados no CEFET-BA. far-se-á consoante normas 
emanadas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, atendido o que dispuser este Regimento e a 
legislação federal vigente. 
 
 
SEÇÃO V 
DA MATRICULA 
 
 
 
Art. 127. A matrícula, ato formal de ingresso nos cursos de 2º Grau e Superior, realizar-se-á nos 
prazos estabelecidos no Calendário Escolar. 
 
 
Parágrafo Único. A matrícula só se efetivará com a apresentação dos documentos exigidos, de 
acordo com as Normas de Matricula aprovadas pela Diretoria de Desenvolvimento do Ensino. 
 
 
Art. 128. A matrícula é renovada anualmente para o 2º Grau e semestralmente para o Curso 
Superior. Em prazos estabelecidos no Calendário Escolar 
 
Parágrafo Único. A não renovação da matricula implica em abandono do curso e desvinculação do 
aluno da Instituição. 
 
Art. 129. Para interrupção temporária dos estudos, é concedido o trancamento de acordo com as 
normas estabelecidas pela Diretoria de Desenvolvimento do Ensino. 
 
 
 
 
SEÇÃO VI 
DO RENDIMENTO ESCOLAR 
 



 
 
Art. 130. A avaliação do rendimento escolar é feita por disciplina no Ensino Superior e, por 
disciplina e serie, no 2º Grau, incidindo, em ambos os casos, sobre a freqüência e o aproveitamento. 
 
 
Art. 131. A freqüência às aulas e demais atividades acadêmicas, permitida aos matriculados, é 
obrigatória, vedado o abono de faltas. 
 
§ l.º Em se tratando de falta aos trabalhos escolares, diretamente vinculadas às avaliações 
sistemáticas, se estabelece o direito a 2.º chamada, se a falta incidir sobre os motivos consagrados 
em lei, a saber: 
 
a) defesa de saúde: 
 
b) óbito de familiares 
 
c) obrigações militares: 
 
d) participação cru atividades desportivas de relevo ao desporto nacional; 
 
e) obrigações jurídicas e eleitorais. 
 
 
§ 2.º Independentemente dos demais resultados obtidos, será considerado reprovado na disciplina o 
aluno irão obtenha freqüência mínima legal, tanto para o Ensino Superior como pra o 2º Grau. 
 
§ 3.º A verificação e registro da freqüência é de responsabilidade do professor e seu controle, pata 
efeito dos registros escolares, pela Gerência de Registros Escolares. 
 
 
Art. 132. O aproveitamento acadêmico será objeto de te regulamento próprio, a ser aprovado pelo 
Conselho Diretor, após processo de discussão com a área acadêmica que instituirá o sistema de 
Avaliação Acadêmica. 
 
Parágrafo Único. Será instituído o Conselho de Classe, no âmbito do Ensino de 2.º Grau, cujas 
normas e regulamentos serão aprovados pela Diretoria de Desenvolvimento do Ensino. 
 
 
 
SEÇÃO VII 
DA TRANSFERÊNCIA E ADAPTAÇÃO 
 
 
 
Art. 133. O CEFET-BA poderá aceitar a transferência de aluno oriundo de outra instituição de 
ensino, nacional ou estrangeira, para curso da mesma área e habitação, mediante adaptação ou 
complementação curricular. 
 
§ 1.º A aceitação de transferência, além do que trata a lei 4.024. no seu artigo 100, parágrafo 1.º, 
fica condicionada à existência de vaga, a adaptação curricular e a similaridade entre os currículos. 
 
§ 2.º Os pedidos de transferência somente serão aceitos no período previsto pelo calendário 
acadêmico, mediante o atendimento das normas a serem estipuladas pelo Conselho de Ensino, 



Pesquisa e Extensão. 
 
 
 
SEÇÃO VIII 
DO ESTÁGIO 
 
 
Art. 134. O estágio é o período destinado a propiciar ao aluno a complementação do processo 
ensino/aprendizagem em temos de experiência prática na linha da habilitação profissional escolhida. 
 
Parágrafo Único. O estágio deverá ser planejado, executado, acompanhado e avaliado conformidade 
com os currículos e programas de ensino e será desenvolvido em empresas, sob a orientação e 
acompanhamento do CEFET-BA. 
 
 
Art. 135. A duração e a forma de realização do estágio, serão definidos pelo Departamento Relações 
Empresariais, atendida a legislação própria. 
 
 
 
 
SEÇÃO IX 
DAS ATIVIDADES NOS PERIODOS DE RECESSO ESCOLAR 
 
 
 
Art. 136. Entre os períodos letivos regulares, poderão ser desenvolvidos programas de ensino e 
pesquisa que permitam o funcionamento continuo das atividades do CEFET-BA. 
 
 
Art.137.A Diretoria de Desenvolvimento do Ensino, por proposta dos Departamentos Acadêmicos, 
poderá programa o ano letivo especial, em regime intensivo, com a finalidade de proporcionar ao 
aluno: 
 
I-  recuperação: 
 
II-  adiantamento dos curricular ou diminuição de carga horária do período subseqüente. 
 
III -  enriquecimento curricular. 
 
Art. 138. O período especial deverá apresentar as mesmas características dos períodos regulares no 
que se refere aos programas, forma de desenvolvimento e carga horária das disciplinas e Às demais 
exigências a serem satisfeitas pelo aluno para lograr aprovação. 
 
 
 
XI SEÇÃO 
DA PESQUISA 
 
 
 
Art. 139. O CEFET-BA incentivará a pesquisa através de: 
 



I - concessão de bolsas em categorias diversas; 
 
II - concessão de auxilio para execução de projetos específicos; 
 
III - propiciação de oportunidades de freqüência a cursos de pós-graduação em instituições 
nacionais e estrangeiras; 
 
1V - realização de convênios com instituições nacionais e estrangeiras, visando a programas de 
investigação científica: 
 
V - intercâmbio com outras instituições científicas, estimulando os contatos entre professores o 
desenvolvimento de projetos comuns de pesquisa: 
 
VI - divulgação dos resultados das pesquisas realizadas: 
 
VII - promoção de congresso, simpósio e seminário para estudos e debate de temas científicos, bem 
como participação em iniciativas semelhantes de outras instituições. 
 
Parágrafo Único. Os projetos de pesquisa serão apreciados pelos Departamentos e pelo Conselho de 
Ensino. Pesquisa e Extensão, para aprovação pelo Conselho Diretor 
 
 
 
SEÇÃO XI 
DA PÓS-GRADUAÇÃO 
 
 
 
Art. 140. Os cursos de pós-graduação terão regulamentos próprios, aprovados pelo Conselho 
Diretor, obedecendo o seu funcionamento ao disposto na legislação vigente. 
 
Parágrafo Único. A coordenação de atividade didática dos cursos de pós-graduação. será exercida 
nos termos dos seus regulamentos ouvidos os Departamentos Acadêmicos envolvidos. 
 
Art. 141. O CEFET.BA oportunizará a realização de cursos de especialização, aperfeiçoamento e 
extensão com a finalidade de: 
 
I - colaborar no estudo, no equacionamento e na solução de problemas tecnológicos da comunidade. 
ligado às áreas de abrangência dos cursos mantidos pelo CEFET-BA: 
 
II - assessorar tecnicamente instituições, órgãos públicos ou privados; 
 
III - manter intercâmbio com outras instituições ligadas a educação ou tecnologia. com áreas de 
atuação afins do CEFET-BA; 
 
IV - divulgar conhecimentos e técnicas de trabalho, através de cursos ofertados à comunidade;  
 
V - atender às exigências do contínuo desenvolvimento tecnológico, do interesse e necessidades 
locais e regionais. 
 
Art. 142. Os cursos de Pós-Graduação, sejam aqueles de stricto sensu ou os de lato sensu deverão 
ter seus projetos apreciados pelos Departamentos e pelo Conselho de Ensino. Pesquisa e Extensão, 
para aprovação pelo Conselho Diretor. 
 



 
 
SEÇÃO XII 
DOS GRAUS, DIPLOMAS E CERTIFICADOS 
 
 
 
Art. 143. O CEFET-BA conferirá os seguintes diplomas e certificados: 
 
I - diploma de graduação; 
 
II - diploma de pós-graduação; 
 
III - certificado aos que concluírem cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão; 
 
IV - diploma de Técnico de Nível Médio; 
 
V - certificado de Auxiliar Técnico de 2º Grau. 
 
 
Art. 144. A Colação de Grau é ato oficial da Instituição e será realizado em sessão solene e pública, 
em dia e horário previamente fixados. 
 
CAPITULO VI 
DA COMUNIDADE DO CENTRO 
 
 
 
 
SEÇÃO I 
DO CORPO DOCENTE 
 
 
 
Art. 145. O regime de magistério do CEFET-B.A é regulado pela legislação própria dos sistemas 
de ensino e pelos Estatuto e Regimento da Instituição. 
 
 
Art. 146. Entendem-se como atividades docentes: 
 
I - as que. pertinentes ao sistema de ensino, pesquisa e extensão, se exerçam com o fim de 
transmissão e aplicação do saber em todos os níveis de ensino oferecidos pela Instituição; 
II - as inerentes à administração acadêmica, bem como as de direção ou assessoramento, exercidas 
por professores em unidades do Ministério da Educação e do Desporto ou cm órgãos e entidades 
públicas ligadas, especialmente. à educação e à pesquisa; 
 
III - as relacionadas com pesquisa, extensão, consultoria, supervisão, coordenação e execução de 
trabalhos de natureza científica. literário-cultural ou técnica, previstos na programação do Centro 
 
 
Art. 147. A seleção de docente se fará mediante processo e critérios estabelecidos por atos do 
Diretor-Geral, observada a legislação pertinente. 
 
Art. 148. Os professores, conforme regime jurídico cumprirão jornada de 20 (vinte) ou 40 



(quarenta) horas ou de Dedicação Exclusiva. 
 
Parágrafo Único. O Centro poderá manter um corpo de monitores sem vinculo empregatício a ser 
preenchido por alunos dos cursos, observadas as normas baixadas pela Diretoria de 
Desenvolvimento do Ensino 
 
 
Art. 149. Os afastamentos de docentes serão normatizados por ato do Diretor-Geral e poderão 
seguintes finalidades: 
 
I - realização de cursos de Pós-Graduação; 
 
II - realização de estágio, cursos de aperfeiçoamento ou especialização: 
 
III - participação em congressos e outros eventos de natureza cientifica, cultural e técnica; 
 
IV - exercício temporário de atividades de ensino e pesquisa em outras instituições de ensino; 
 
 V - exercício em comissão de cargos públicos; 
 
VI - cooperação em programas de assistência técnica e pedagógica. 
 
Art. 150. São atribuições do Corpo Docente: 
 
I - elaborar o plano de ensino de sua disciplina, submetendo-a à aprovação do Chefe de Acadêmico 
respectivo: 
 
II - orientar, dirigir e ministrar o ensino da(s) disciplina(s) sob sua responsabilidade, 
cumprindo- lhe integralmente o programa e carga horária; 
 
III - organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento e julgar os resultados 
apresentados pelos alunos: 
 
IV - entregar ao setor competente os resultados das avaliações ao aproveitamento escolar nos 
prazos fixados 
 
V - responsabilizar-se pelo desenvolvimento e conclusão dos projetos de pesquisa a seu cargo; 
 
VI - observar o regime disciplinar da Instituição; 
 
VII - participar das reuniões e trabalhos do seu Departamento Acadêmico, dos órgãos colegiados 
a que pertencem e das comissões para as quais for designado: 
 
VIII - atender, com presteza. as determinações dos órgãos superiores; 
IX - ser assíduo e pontual nas suas atividades; 
 
X - exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei, neste Regimento e em atos da 
Administração do Centro, 
 
 
SEÇÃO II 
DO CORPO DISCENTE 
 
Art. 151. Constitui o corpo discente do CEFET-BA, os alunos regular-mente matriculados nos 



cursos oferecidos. 
 
Art. 152. São direitos e deveres do corpo discente: 
 
1 - aplicar a máxima diligência no aproveitamento do ensino ministrado; 
 
II - atender aos dispositivos regimentais no que diz respeito à Organização Didática; 
 
III - observar o regime disciplinar estabelecido por este regimento; 
 
IV - abster-se de quaisquer atos que possam importar em perturbação da ordem ou ofensa a aos 
direitos da cidadania; 
 
V - contribuir, na sua esfera de ação. com a manutenção e crescimento do progresso do 
CEFET-BA; 
 
VI - comparecer, quando convocado às reuniões dos órgãos colegjados; 
 
 VII - eleger os seus. representantes: 
 
VIII - obedecer, no que couber, as normas e dispositivos constantes deste Regimento e demais da 
Administração do CEEET-BA; 
 
 
Art. 153. A representação estudantil terá por objetivo promover a cooperação da comunidade 
acadêmica e o aprimoramento da Instituição. 
 
Art. 154. A indicação dos representantes estudantis em órgãos colegiados ocorrerá conforme o 
regulamento do órgão de representação estudantil. 
 
§ 1º É vedado o exercício de mesma representação estudantil em mais de um órgão colegiado.  
§ 2º Os representantes estudantis que integram os colegiados podem ser reconduzidos uma única 
vez. 
 
Art. 155. Para que o discente possa candidatar-se a um cargo nos órgãos de representação ser 
designado como representante nos colegiados do Centro, deverá ser aluno regularmente 
matriculado. 
 
SEÇÃO III 
DO CORPO TECNICO ADMINISTRATIVO 
 
 
 
Art. 156. O corpo técnico-administrativo, constituído pelos servidores não docentes da Instituição, 
terá ao seu cargo os serviços necessários ao bom funcionamento do CEFET-BA. 
 
§ 1º Os deveres e direitos dos integrantes do corpo técnico-administrativo serão os constantes no 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União das Autarquias e das Fundações Públicas 
Federais e demais legislações pertinentes. 
 
§ 2º O CEFET-BA zelará pela manutenção de padrões legais de recrutamento e das condições de 
trabalho condizente com sua natureza de instituição educacional, bem como oferecer oportunidade 
de aperfeiçoamento técnico - profissional a seus funcionários. 
 



 
 
 
CAPÍTULO VII 
DO REGIME DISCIPLINAR 
 
 
 
 
SEÇÃO I 
DAS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AO CORPO DISCENTE 
 
 
Art. 157. Na definição das infrações disciplinares cometidas pelo corpo discente e. fixação das 
respectivas sanções, levar-se-á em consideração os atos contra: 
 
I - a integridade física e moral da pessoa;  
II - o patrimônio moral, científico, cultural e material; 
 
III - o exercício das funções pedagógicas, científicas e administrativas. 
 
 
Art. 158- São sanções disciplinares: 
 
1 - advertência verbal; 
 
II - advertência pública; 
 
III – suspensão; 
 
IV - desligamento. 
 
 
Art 159. Na aplicação das sanções disciplinares são considerados os seguintes elementos: 
 
I – primariedade do infrator; 
II - dolo ou culpa: 
III -  valor e utilidade dos bens atingidos. 
. 
Art. 160. A aplicação de sanções que impliquem no afastamento das atividades acadêmicas será 
precedida de sindicância, na qual é assegurado o direito de defesa. 
 
Art. 161. São competentes para apurar infrações e aplicar as sanções de advertência verbal e 
repreensão ao corpo discente: 
 
I – Diretor-GeraI; 
 
II - Diretor da Diretoria de Desenvolvimento do Ensino; 
 
III - Chefes dos Departamentos Acadêmicos. 
 
Art. 162. É da competência do Diretor-Geral a determinação da abertura de sindicância para 
infrações do corpo discente e a aplicação da sanção de desligamento. 
 



Art. 163. Das sanções aplicadas, cabe recurso ao Conselho Diretor  
 
Art. 164. O registro da sanção aplicada a discente constará do histórico escolar. 
 
Art. 165. Cabe ao Diretor de Desenvolvimento do Ensino a elaboração dispondo sobre prazos e as 
normas processuais que digam respeito ao regime disciplinar. 
 
Parágrafo Único. O regulamento a que se refere o 'caput' deste artigo deverá ser aprovado pelo 
Conselho Diretor 
 
 
 
CAPITULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 166 Junto a cada Coordenação de Curso e Áreas de Ensino Superior e do 2º Grau serão criadas 
comissões ou outros mecanismos com a finalidade de colaborar com os Coordenadores ou Chefes 
dos Departamentos Acadêmicos em assuntos didáticos - pedagógicos. 
 
Parágrafo Único. A constituição, forma de funcionamento e atribuições destas comissões constarão 
de regulamento próprio, aprovado pelo Diretor-Geral. 
 
Art. 167. O Diretor Geral tão logo seja aprovado e publicado o Regimento Interno do CEFET-BA. 
constituirá uma Comissão Eleitoral formada por um (01) Técnico-administrativo; dois docentes, 
sendo um do 2º Grau e um do Ensino Superior; dois discentes, sendo um do 2º Grau e um do Ensino 
Superior com a finalidade de organizar a eleição dos representantes da Comunidade no Conselho 
Diretor. 
 
Parágrafo Único. O referido pleito deverá ocorrer após cinco dias úteis da data da instituição da 
referida Comissão. 
 
 
Art 168. Instituído o Conselho Diretor e empossado, pelo menos, a sua maioria simples, este será 
convocado, visando normatizar de imediato, o processo sucessório, com a eleição dos candidatos 
que integrarão a lista a ser encaminhada ao Ministro de Educação e do Desporto, nos termos da 
legislação em vigor. 
 
Art. 169. O Conselho Diretor, mediante proposta do Diretor Geral ou de, pelo menos 2/3 dos seus 
membros, poderá propor modificações deste Regimento, sempre que elas se imponham pela 
dinâmica dos serviços. 
 
Parágrafo Único. A medida prevista neste artigo somente se efetivará após aprovação da autoridade 
competente, sendo que as modificações de natureza acadêmica só entrarão em vigor no período 
letivo seguinte. 
 
Art. 170. As disposições do presente regimento serão completadas por meio de normas baixadas 
pelo Conselho Diretor e/ou atos do Diretor-Geral. 
 
Art. 171. Os casos omissos serão dirimidos pelo Diretor-Geral, ou no que couber ao Conselho 
Diretor. 


