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APRESENTAÇÃO

ste projeto contém Proposta de criação do Curso de Engenharia Industrial Mecânica
(strcitu-sensu) no CEFET-BA, de acordo com as orientações contidas na Portaria nº
181 de 23 de fevereiro de 1996 do Ministério de Estado da Educação e do Desporto.

A construção desse projeto se deu de forma bastante participativa, envolvendo a direção,
o corpo técnico assessor e especialmente os docentes de formação geral e específica,
das áreas de Mecânica e Elétrica, levando em consideração a experiência tanto do 2º
como do 3º graus especialmente no que diz respeito ao ensino tecnológico que já vem
sendo ministrado nos últimos 20 anos no antigo CENTEC e atualmente no CEFET/Ba.

Temos a certeza que o curso de Engenharia Industrial Mecânica, nos moldes que está
sendo proposto, com ênfase em: Projetos e Construção de Máquinas; Produção
Mecânica, trará grande contribuição ao desenvolvimento da educação, pesquisa e
extensão no estado da Bahia, com repercussão para o nosso país.

Sabemos que na economia globalizada de hoje, a competição é determinada,
principalmente, pelas conquistas científicas e tecnológicas. O país e principalmente nossa
região terão de avançar muito na reforma da educação e nos estímulos à ciência e
tecnologia para que tenhamos condições de forjar um novo modelo de desenvolvimento,
que gere empregos de qualidade superior, impulsione inadiáveis transformações sociais e
alcance presença significativa na economia mundial.

A proposta do Governo Federal indica que a diversidade trazida pelas novas tecnologias,
a informatização das comunicações e serviços, os novos padrões de consumo e
produção, novos estilos de vida estão a exigir, mais do que treinamento no uso de
ferramentas tecnológicas específicas, maior capacidade de aquisição de conhecimento e
de compreensão de idéias e valores. A educação é requisito tanto para o pleno exercício
da cidadania como para o desenvolvimento econômico e elemento essencial para tornar a
sociedade mais justa, solidária e integrada.

Os determinismos atuais exigem que as necessidades do desenvolvimento sócio-
econômico sejam atendidos amplamente na medida em que as oportunidades forem
identificadas, exigindo soluções para a sustentabilidade da qualidade de vida e do
crescimento social. Os novos conhecimentos científicos e tecnológicos sistematizados
devem atender aos anseios sociais. Essa afirmação está fundamentada na crença de que
o próprio setor produtivo continuará em busca da formação de profissionais qualificados.

Dispor de mais conhecedores da Engenharia Mecânica no nosso estado, na perspectiva
de uma ação empreendedora que busca oportunidades em atender necessidades que se
configuram, na sociedade baiana, significa aumentar a amplitude do potencial de
capacitação tecnológica para o setor produtivo, reforçando a afirmativa de que a
agregação de conhecimentos aumentará a oferta de recursos e de oportunidades na
Bahia, contribuindo para o seu desenvolvimento social e econômico que serão traduzidos
na qualidade de vida, em produtos e serviços e na sustentabilidade do desenvolvimento
globalizado.

E
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A Engenharia Industrial Mecânica tem aplicação em toda a produção e serviços da nossa
sociedade, com maior ou menor abrangência e intensidade em função do próprio
desenvolvimento social.

Assim, se um curso de Engenharia se propõe a formar profissionais capacitados a aplicar
seus conhecimentos, inovar e ter flexibilidade para produzir novos conhecimentos e
soluções tecnológicas adequadas às necessidades sociais, então este curso serve bem a
sociedade.
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1. DA NECESSIDADE SOCIAL DO CURSO
1.1 Caracterização da Área de influência do Curso

- Aspectos Sociais
- Aspectos Econômicos
- Aspectos Culturais

A nossa sociedade passa pela mesma fenomenologia dos acontecimentos, tendências e
reestruturações observadas a nível mundial. As mudanças significantes nas relações da
estrutura social desencadearam, globalmente, as transformações igualmente significantes
nos setores da produção econômica.

É importante ressaltar de que sempre as grandes reestruturações de sistemas de ensino
coincidiram com o esgotamento dos paradigmas que foram referenciais até então, e isso é
válido para o mundo e para o Brasil.

O mundo passa, hoje, pelo que denomina de Processo de Globalização, que segundo
COUTINHO (1992) consiste:

a. numa intensa e vigorosa integração dos mercados cambiais, financeiros e de
aplicação, promovido por fluxos maciços e continuados de capitais entre as
principais praças financeiras do globo;

b. no plano produtivo, pela formação de oligopólios internacionais, tornando a
concorrência mundial restrita a poucas empresas;

c. pela estruturação de redes globais de gestão, informatizados, `on-line´ dentro
das empresas multinacionais ou de alta tecnologia. Apud CARLEIAL. (1994).

A ponta de lança da globalização é constituída pelas empresas transnacionais e
transcontinentais, cujos raios de ação são ampliados pelas redes industriais
intercomunicantes e especializadas no âmbito mundial. BERNARDES. (1994).

Ao fragmentarem as etapas de produção entre unidades situadas em espaços geográficos
distintos, agem como se a economia fosse global, escapando ao controle dos Estados-
Nações. Isto é possível e cada vez mais se refina com a Informática e a Telecomunicação.
Além da globalização, outro significativo movimento que se processa na economia mundial
é a Regionalização e a construção de mega-blocos: o Europeu; o da América do Norte,
(NAFTA) que envolve atualmente o EUA, Canadá e México; e o Asiático, com Japão, os
denominados tigres asiáticos e a China. BERNARDES (1994).

Esse processo ocorre no bojo de um amplo movimento de reorganização das unidades
produtivas, em dois níveis:

a. da produção, com a mudança do paradigma fordista que, de uma forma intensa,
desde o pós segunda guerra definiu a forma de organização da produção, a
maneira de se produzir;

b. da organização do trabalho, com o abandono dos métodos taylorista1 de relação
e gestão do trabalho.

Vejamos, de uma forma sucinta em que consistem esses dois movimentos:
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A) Na estrutura da produção, este processo só foi possível pelo desenvolvimento e
adoção de novos materiais, da biotecnologia; pela substituição do modelo fordista de
linhas de produção contínuas, por uma especialização flexível, viabilizada pelos
avanços da micro-informática e pela automação de base micro-eletrônica. TEIXEIRA.
(1994). Esta seria a 3ª Revolução Industrial.

O novo ambiente empresarial dá lugar a empresas propensas à cooperação, abertas à
explicitação das estratégias empresariais, e na qual os imprevistos sejam explorados e
solucionados conjuntamente pelos operários. BERNARDES. (1994).

B) As mudanças nas estruturas produtivas, porém não se viabilizam sem uma
transformação nas relações de trabalho, tornando-se, pois, indispensável a negação do
modelo taylorista de gestão de trabalho; os novos modelos ao lado de minimizar as
hierarquias e descentralizar as decisões das empresas, disseminam os mecanismos
de controle de qualidade, reorganizem espaços e lay-out dos equipamentos e
coordenam o processo de produção 2 visando tornar as decisões mais ágeis.

Está-se, portanto, diante de um processo de adoção de novas relações de trabalho nos
quais o anterior sistema de assalariamento – com turnos fixos e produção na unidade
fabril – dá lugar a turnos flexíveis, terceirização das atividades `meios´, trabalho a
domicílio, etc.

A flexibilização do sistema produtivo gera uma menor separação entre execução e
concepção criando um tipo de trabalhador polivalente que realiza tarefas diversificadas e
multiqualificadas (conjugando saber tecnológico e saber operário). Seria a volta a um
trabalho artesanal, mas de novo tipo; da mesma forma reduzem-se as hierarquias
atenuando os níveis de divisão do trabalho, com, consequentemente, maior mobilidade de
funções e a polivalência do trabalhador. BERNARDES. (1994).

Tudo isto significa uma mudança de qualidade do trabalho com a redução do controle
sobre as máquinas e ferramentas. A automação reduz a necessidade de determinadas
qualificações, habilidades e ocupações. AZEVEDO & SOUZA. (1994).

O mercado se polariza entre os `altamente especializados´ (qualificados) e os não-
trabalhadores (não-qualificados); há a redução dos trabalhadores ligados à produção e
aumento dos ligados à informação. É a afirmação da Polivalência. CASTELLS Apud
AZEVEDO & SOUZA. (1994).

______________________________________________

1”No taylorismo o controle da qualidade, assim como as demais atividades, é exercido por um
departamento específico, com técnicos, engenheiros e trabalhadores voltados só para esta atividade.
Há uma grande ênfase na inspeção final...”. RACHID. (1994).
2 Uma das formas de racionalizar o processo é a adoção do procedimento “Just in time” que significa
a produção do apenas necessário para a utilização imediata do próximo grupo na cadeia de
produção, ou do consumidor. RACHID. (1994).
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A dinâmica da economia baiana3

Segundo PROSÉRPIO (1994) entre 1990 e 1994, a Bahia cresceu cerca de 6% e, o que é
mais importante, apresenta crescimento com níveis nunca dantes logrado, o que
significaria não uma mera retomada dos níveis de produção anteriores, desgastados pelas
crises recessivas, mas um novo patamar na sua evolução econômica.

Ainda segundo a mesma autora, mesmo na década de 80, considerada a década perdida,
a Bahia cresceu 23% em termos reais, a sua renda per capita cresceu 3,7% contra uma
redução de 4,8% na nacional.

Todo este quadro foi produto de uma profunda reconversão da base produtiva do Estado,
intensificada a partir dos anos 70, que significou passar de uma economia baseada em
produtos agrícolas para uma sociedade baseada numa economia urbana industrial e de
serviços. E o que é mais importante, pela mudança do perfil do seu parque industrial, hoje
significativamente, colocado em produtos intermediários.

Este crescimento significa uma situação diferenciada a nível de Brasil, somente
possibilitada pelas especificidades de sua economia. SOUZA (1994), PROSÉRPIO (1994),
LOBATO (1994).

Em que consiste esta diferenciação em termos de Brasil e qual é a especificidade da
economia baiana?

A diferenciação consiste no fato de que a economia baiana tem seus ciclos de expansão e
de retração distintos, no tempo e na intensidade, dos ciclos da economia brasileira. Uma
breve análise dos anos 80 e desses quatro anos da década de 90 permitem perceber
como estes movimentos se dão. Assim, nos períodos em que a economia brasileira
entrava em recessão (inclusive na denominada “década perdida”), a economia baiana
obtinha resultados surpreendentes (anos de 80 a 83, final dos anos 80 a anos 90); quando
o país obtinha taxas de crescimento positivas, recuperando-se dos períodos de crise, a
Bahia apresentava redução de suas atividades econômicas (anos 1984/1985, por
exemplo).

A especificidade é o que explica esta divergência de comportamento da economia
estadual face ao conjunto da economia brasileira; e ela é dada pelo fato de estarem os
seus setores dinâmicos – industrial, principalmente a química, a petroquímica e a
metalurgia – voltados para a produção de bens intermediários direcionados ao mercado
nacional mas com forte presença no mercado internacional. Sempre que a crise se
estabelece no mercado interno, as vendas ao mercado internacional têm sido a saída
positiva que o setor tem encontrado para se manter quase sempre em situação
relativamente privilegiada em quadros recessivos. BAIRROS, BARRETO & CASTRO.
(1992).

_________________________
3 Este item incorpora as análise realizadas em BARRETO (1994).
.
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Estas circunstâncias têm possibilitado, de uma certa forma, que as crises ocorram aqui de
uma forma mais atenuada, tanto no que se refere à queda dos níveis de produção quanto
do emprego, diferentemente do que tem se dado com a economia brasileira no seu
conjunto, no Centro-Sul e particularmente em São Paulo. A crise brasileira, pois, tem
incidido de forma mais intensa sobre aquelas economias mais estruturadas, onde a
produção industrial de bens de consumo voltada ao mercado interno é mais expressiva;
foram estas regiões que sentiram em maior magnitude os efeitos da crise dos anos 80 e
90.

A estimativa do CEI – Centro de Estatística e Informações da SEPLANTEC – Secretaria
de Planejamento, Ciência e Tecnologia é de que metade da riqueza produzida no estado
provem do setor terciário, seguido do secundário com cerca de 35%, cabendo ao setor
primário apenas 15% do PIB baiano. Somente a indústria de Transformação é responsável
por 25%, ou seja, um quarto da renda interna estadual.

Essa performance da economia baiana tem sido obtida a partir de representativos
segmentos industriais tais como os setores químicos, petroquímicos e a metalurgia que
têm ditado o ritmo de crescimento da nossa economia. Foi o comportamento desses
setores que, igualmente, dinamizou as atividades do terciário, aí incluído comércio e
serviços, infra-estrutura e intermediação financeira.

Este modelo de integração dinâmica à economia brasileira – expressa pela produção de
bens intermediários para o mercado nacional e internacional – deve vigorar e se manter
ainda por um longo período, apesar das ponderações a cerca da sua exequibilidade por
longo tempo. 4 LOBATO (1994), PROSÉRPIO (1994).

Tal afirmativa apoia-se no fato de que à semelhança dos setores referidos, as novas
atividades econômicas do Estado também apresentam um elevado grau de articulação
com o mercado internacional. É o caso das novas indústrias – principalmente a de
celulose – e da nova agricultura, representada pela agro-indústria irrigada de Juazeiro e
da soja do Oeste.

Assim, em largos traços o cenário que se apresenta para a economia baiana nas próximas
décadas é o seguinte:

1. O seu potencial de crescimento estará ainda, por um largo período, determinado pelos
setores químicos, petroquímicos e metalúrgicos, 5 tendo, evidentemente, o POLO
PETROQUÍMICO como carro chefe. Como se verá adiante, este foi o setor na Bahia,
que passou pelo processo mais intenso de transformação na sua estrutura, quer seja
do ponto de vista do controle do seu capital (processo de privatização) quer pela
introdução de novos padrões gerenciais, no qual a terceirização jogou o papel
principal.

_________________________
4 A respeito ver artigo de PROSÉRPIO (1993).
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2. Crescentes ganhos de importância por parte de segmentos implantados no Estado
nesta última década. Alguns não têm ainda seus investimentos maturados
suficientemente, mas devem nestes próximos anos ter a sua importância ampliada na
economia regional. Basicamente é o caso da Agro-Indústria e da Indústria de Papel e
Celulose.

3. Grandes possibilidades de transformar setores considerados potenciais, em efetivos
geradores de emprego e/ou renda. É o caso do Turismo e da Indústria Mineral.
Assim, o cenário construído revela que cinco segmentos comandarão a economia
baiana nestes próximos anos: Química e Petroquímica, Celulose, Agro-Indústria, Setor
Mineral e Turismo. Alguns já são realidade, outros são potencialidades que tendem a
se tornar efetivas. Nem todas elas são importantes hoje, mas todas são reais
vocações. PROSÉRPIO (1994), SOUZA (1994), LOBATO (1994).

Há um relativo consenso entre os estudiosos da realidade econômica e social, de que a
Bahia continuará a ter ganhos com o modelo, adotado até agora, de integração dinâmica à
economia brasileira, cujos resultados a tem colocado em posição de destaque no cenário
nacional.
Por isso, qualquer cenário que se construa para a Bahia não pode deixar de levar em
conta, também, a realidade desses segmentos. As possibilidades de que a Bahia saia da
situação de profunda desigualdade social passa também pela possibilidade que estes
segmentos tenham de incorporar o progresso técnico.

A dimensão dessa difusão técnica e de incorporação dos novos padrões tecnológicos
ainda é restrita na economia brasileira, e naturalmente este mesmo quadro encontramos
em relação à economia baiana. As transformações que estão se dando na órbita do
capitalismo a nível mundial, refletem-se em segmentos específicos da economia baiana;
ocorre, de uma forma generalizada, nos ramos Químico e Petroquímico. SOUZA (1994).

Fora do setor industrial, este processo ocorre de uma forma vigorosa, também, nos
setores financeiro e creditício, e nos denominados serviços de utilidade pública,
particularmente no setor de energia elétrica e de telecomunicações. Isto, porque, eles
independem, relativamente, da dinâmica local, sendo parte de uma estrutura montada a
nível nacional. No setor primário da economia, estão adotando padrões tecnológicos e
gerenciais compatíveis com este processo de transformação, as empresas produtoras de
celulose, os projetos de agro-indústria e as culturas irrigadas; nos serviços ainda são
poucos os que passam por mudanças, e os que entraram neste processo, são aqueles
vinculados às atividades industriais dinâmicas, sobretudo na RMS – Região Metropolitana
de Salvador. As atividades agrícolas, como vimos anteriormente, implantam-se com
tecnologia de ponta; é o caso das unidades de celulose e da fruticultura. Da mesma forma
TELEBAHIA e COELBA na área dos serviços de utilidade pública passaram e estão
passando por reformulações vigorosas.

_________________________
5 Em 1994, as estimativas do CEI apresentam um crescimento do setor Químico na ordem de 3,5%,
considerado baixa por causa do comportamento do refino de petróleo; um crescimento de 12% para
a Petroquímica e de 3,6% para a Metalurgia.
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Algumas pequenas e médias empresas dos sub-setores dos serviços estão adotando
práticas de gestão totalmente informatizadas; além disso o mesmo processo ocorre com
os segmentos ligados ao turismo, caso da hotelaria, restaurantes mais sofisticados, mas
esta é uma parte ainda restrita, distante da realidade econômica do Estado da Bahia, e de
outros procedimentos mais complexos de gestão. SOUZA (1994).

É digno ressaltar, no entanto, que o processo de terceirização acelerado que ocorreu no
PÓLO PETROQUÍMICO, nos últimos anos, tem ensejado o surgimento de firmas de
pequeno porte prestadoras de serviços especializados, muitas delas ligadas às atividades
daquele conjunto industrial. Do mesmo modo, muitas outras atividades do próprio serviço
tem-se utilizado da terceirização, o que tem fomentado o aparecimento de pequenas e
médias empresas que executam os serviços terceirizados. LOPES (1994).

O SEBRAE confirma esta informação ao revelar que o micro-empresário que procura os
seus serviços tem dois perfis: ou são profissionais de nível universitário, desempregados,
que buscam reaplicar o conhecimento que dominam; ou são pessoas criativas, inventivas,
com idéias novas, que buscam suporte técnico para o seu projeto.

Também o comércio, de forma mais restrita, sobretudo nos “shopping center” e lojas de
departamentos tem implementado modificações organizacionais importantes e formas de
gestão mais modernas. Esse comportamento empresarial envolve o recrutamento de mão
de obra mais qualificada e adestrada.

A Área Geográfica de Atuação

Como vimos, o Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia tem a sua sede na
cidade de Salvador, no bairro do Barbalho, dependências da antiga Escola Técnica
Federal da Bahia. Além disso, possui outra unidade na cidade de Simões Filho. Além
dessas cidades situadas na Região Metropolitana de Salvador (RMS) – área de maior
expressão econômica do Estado, pela presença de pólos industriais, pela indústria de
extração e o refino de petróleo, e da indústria do turismo – o CEFET-Ba está presente em
importantes cidades do interior do Estado, a exemplo de Barreiras – importante polo de
cereais do Estado; em Vitória da Conquista, terceiro mais importante município do Estado;
em Eunápolis, importante cidade do Extremo Sul do Estado, região que amplia sua
importância dada pelas atividades turísticas nacional e internacional, com a implantação
de um polo de produção de papel e celulose. Valença é uma região com forte vocação
para o turismo, pela disponibilidade de ricos cenários naturais, além de dispor de uma
expressiva indústria de construção naval, voltada para a construção de embarcação leves.

A área geo-econômica de influência mais direta do curso de Engenharia Industrial
Mecânica, ora proposto, é no entanto, a Região Metropolitana de Salvador – RMS,
composta de 10 municípios.
Apesar de sua área ser apenas 0,4% (2.213 km2) do total do Estado da Bahia, a RMS
apresentava, em 1991, uma população total de 2.493.224, com uma taxa de urbanização
de 96,99% e densidade demográfica de 1.126,6 hab./km2
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TABELA 1

POPULÇÃO RESIDENTE
RMS

1980/1991

MUNICÍPIOS
1980 1991

TOTAL TAXA DE
URBANIZAÇÃO

DENSIDADE
DEMOGRÁFICA TOTAL TAXA DE

URBANIZAÇÃO
DENSIDADE

DEMOGRÁFICA

Camaçari 89.178 85,30 96,03 113.615 95,21 158,20
Candeias 54.081 78,09 232,10 67.936 90,43 291,60

Dias D´Ávila - - - 31.254 94,29 150,30
Itaparica 10.877 95,25 310,70 15.075 100,00 430,77

Lauro de Freitas 35.309 66,24 370,67 69.177 64,07 743,84
Madre de Deus - - - 9.190 95,25 835,45

Salvador 1.501.981 99,84 4.635,74 2.072.058 99,91 6.619,99
S.Fco.Conde 17.835 39,62 96,93 20.238 77,74 109,99
Simões Filho 43.578 58,73 210,50 72.585 61,35 350,60

Vera Cruz 13.743 87,51 65,13 22.096 91,70 104,70
Total 1.766.582 96,02 798,30 2.493.224 96,99 1.126,60

FONTE: IBGE

Além de representar um espaço de convergência natural e preponderante para todo o
Estado da Bahia, no que diz respeito ao modelo de educação que o Centro oferece, único
do Estado, o CEFET-BA beneficia, particularmente, importantes municípios de regiões
circunvizinhas como:

 o município de Feira de Santana situado na Região Econômica do Paraguaçu
(composta de 42 municípios) é o, segundo mais importante município baiano, situando-
se a 108 quilômetros de Salvador; importante polo econômico dispõe do Centro
Industrial do Subaé, situado a 5 km. do centro da cidade, com área aproximada de 500
ha, margeando a estrada Feira – São Gonçalo e o anel de Contorno rodoviário pelo
qual se articula com as rodovias que atravessam o município;

 a Região Econômica do Recôncavo Sul (33 muncípios) de economia diversificada com
pólos industriais (pequenas empresas), agro-pecuários e turísticos.

 a Região Econômica do Litoral Norte (20 municípios) de base econômica tradicional –
agro-pecuária – e de forte apelo na área de serviços pelo seu grande potencial turístico
que compreende uma faixa litorânea de natureza belíssima.

1.2 - Justificativa da Necessidade Social do Curso

1.2.1 Importância do Curso para o Desenvolvimento Sócio-Econômico da
Região

Em sua celébre análise sobre o “atraso econômico” Alexandre Gerschenkron diz que:
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“quando o processo de industrialização começa com atraso, este
apresenta diferenças sistemáticas em relação àquele que se deu
em países mais desenvolvidos: não somente com relação às
`estruturas produtivas e organizacionais´ relacionadas com a
atuação dos `instrumentos institucionais´ originais, portanto
superados, mas, também, porque se desenvolve num clima
ideológico diferente. A ação e a atitude oficial não são de realizar a
ciência e a educação mas, sim, realizar a imagem oficial da ciência
e da educação”. (Cambrigde, Harvard University Press, 1962).

Diante dessa afirmação entende-se a importância da educação para o desenvolvimento
sócio-cultural e econômico de uma região.
Perante a situação assim configurada, observa-se que o setor produtivo é capaz de dar
conta da qualificação de mão-de-obra que precisa, porém faz-se necessário uma política
educacional mais ampla, configurando o ensino como a base para promoção das
mudanças sociais e a sustentabilidade da economia.
A implantação de um curso de Engenharia deve estar fundamentada num conjunto de
conhecimentos que deverão ser aplicados para atender as necessidades explicitadas pela
sociedade, com atuação nas áreas de geração de energia, de transporte, de meios de
produção, particularmente dos bens fixos, em todos os segmentos industriais e do setor
agrícola, das ferramentas e máquinas, da refrigeração e do aquecimento e da metalurgia.
A necessidade de implantar um curso pleno de Engenharia Industrial Mecânica pelo
CEFET/Ba aparece por vários motivos dentre os quais se destacam:

 a baixa oferta de ensino superior de Engenharia Mecânica no Estado da Bahia
comparado com outras regiões considerando o seu potencial energético e agrícola,
reservas minerais, potencial pesqueiro e a própria extensão territorial.

 a taxa de crescimento do PIB baiano tem sido maior do que a de alguns estados do
Sul, sendo o maior dos estados da região Norte e Nordeste.

 existência de indústria de petróleo e indústria petroquímica com potencial para
utilização de seus produtos em indústrias de bens de consumo de quarta ou quinta
geração.

 demanda de mercado para produtos de consumo primários fabricados por indústrias de
pequeno porte com aplicação de tecnologia endógena.

Finalmente pode-se abordar que a implantação de um novo curso Engenharia Industrial
Mecânica na Bahia causará um impacto social positivo e importante no desenvolvimento
do estado, com ampliação do número de vagas oferecidas em cursos de nível superior,
conforme dados indicativos a seguir:
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MATRÍCULA POR MIL HABITANTES
Ensino Superior – 1992

Brasil 10,5
Paraíba 9,81

Pernambuco 9,91
Rio de Janeiro 15,30

São Paulo 16,05
Rio Grande do Sul 14,36

Bahia 3,94
Fonte: Jaci Menezes, Bahia An & Dados, Salvador, CEI, v.4, n. 2/3, dez., 1994

Conforme levantamento feito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do estado da Bahia o número de Engenheiros Mecânicos registrados no
CREA/Ba é de apenas 1.973, o que representa uma baixa média de Engenheiros
Mecânicos por habitante, se comparado com outras áreas profissionais como também
com outros estados.

1.2.2 – Grau de interesse do Curso

Apresentamos dados referentes ao grau de interesse, nos últimos três anos, fornecidos
pelo Serviço de Seleção da UFBa, relativo ao curso de Engenharia Mecânica:

Relação Vaga Vestibular/Concluintes
Engª Mecânica
ANO Nº TOTAL DE

CANDIDATOS INSCRITOS
Nº DE CANDIDATOS

ENGª MECÂNICA
RELAÇÃO

CAND X VAGA
NÚMERO DE
FORMANDOS

1994 29.370 383 6,4 33
1995 35.351 395 6,5 36
1996 32.860 371 6,2 -
 Número de vagas oferecidas anualmente para Engenharia Mecânica: 60
 Número de formandos em 1993 – 27
Fonte: Serviço de Seleção Orientação e Avaliação da UFBA
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1.2.3 – Dados Sobre o Ensino Médio

Matrícula no 2º Grau
Bahia/Salvador

Período Bahia Salvador
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

191.558
191.176
191.941*
209.546
209.564*
230.233
230.636*
230.494*

72.270
75.547
75.522*
69.853
_____
_____
_____
_____

Fonte: SEC/SEPLAN
(*) dados estimados por Antônia E. Caló O. Lopes (FACED/UFBA)

Dados sobre matrículas/concluintes do 2º Grau e Ensino Superior

Discriminação 1991 1993
1ª série
2ª série
3ª série
4ª série

96.311
66.399
48.167
1.669*

103.458
73.138
51.798
1.844*

( * ) A matrícula na 4ª série do 2º grau é muito pequena, considerando-se que
apenas alguns cursos profissionalizantes têm 4 anos de duração.

2º Grau 1990 1992
Concluintes 41.015 41.341

3º Grau 1991 1993
Vagas/Ingressos 11.469 11.631*

( * ) Estimativa

Fonte: SEC/BA. SIEEC/BA.
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2. DA ENTIDADE MANTENEDORA

2.1 – Denominação, Qualificação e Condição Jurídica, Situação Fiscal e
Parafiscal

A entidade mantenedora do Centro Federal de Educação da Bahia – CEFET-Ba, é o
Ministério de Educação e do Desporto.

O CEFET-BA é uma autarquia em regime especial com autonomia administrativa,
patrimonial, financeiro, didática e disciplinar, regido pela Lei nº 6545, de 30 de junho de
1978, pela Lei 8711 de 28 de setembro de 1993, por seu Estatuto e Regimento. Portanto,
é mantido econômica e financeiramente através de dotações orçamentárias. A situação
estatutária do Centro encontra-se em processo de legalização nos Órgãos Superiores do
Governo Federal.6

IDENTIFICAÇÃO

DENOMICAÇÃO CARACTERIZAÇÃO INSCRIÇÕES
FISCAIS ORDENAMENTO MANUTENÇÃO

CEFET/BA AUTARQUIA EM
REGIME ESPECIAL

CGC/MF:
13941232/001-96

SEC. EST. FAZENDA:
70244376

----------------------
DOTAÇÕES

ORÇAMENTÁRIAS
DA UNIÃO

________________________
6 Conforme prevê os parágrafos 1º e 2º do Art. 2º da Lei 8711/93.
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3. DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO

3.1 – Histórico da Instituição e suas Principais Atividades

As origens do atual CEFET-Ba remontam ao início do século7, quando foram criadas as
Escolas de Aprendizes e Artífices, em todas as capitais dos Estados; em Salvador, ela foi
instalada um ano após, em caráter provisório, no Edifício do Centro Operário da Bahia. 8

Em 1937 a Instituição passou a ser denominada de Liceu Industrial de Salvador,
ministrando ensino profissionalizante a nível de 1º ciclo. A Lei Orgânica do Ensino
Industrial de 1942 estendeu essa modalidade de ensino ao 2º ciclo e o Liceu recebeu o
nome de Escola Técnica Federal de Salvador, mudando para Escola Técnica Federal da
Bahia – ETFBa em 1945.

Esta estrutura manteve-se durante um longo período, sem maiores modificações; somente
a partir de 1986, iniciou-se um processo objetivando transformar a Escola Técnica Federal
da Bahia em Centro de Educação Tecnológica – CEFET, sistema de ensino já existente
em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná.

Assim, como resultado dessas ações junto ao Governo Federal, foi criado o Centro
Federal de Educação Tecnológica da Bahia – CEFET-BA, tendo por base a antiga Escola
Técnica Federal – ETFBa, e a incorporação do Centro de Educação Tecnológica da Bahia
– CENTEC-BA.9

O CENTEC foi uma instituição criada em 1976, como resultado de um processo que se
manifestou em dois níveis:

a. no plano educacional, partia das orientações emanadas do Plano Setorial de Educação
e Cultura (1972-1974) que destacava o “Incentivo à Implantação das Carreiras de
Curta Duração” 10 correspondentes aos cursos superiores de curta duração.

b. no plano sócio-econômico, o momento econômico industrial da Bahia justificava a
criação do CENTEC 11. A implantação do primeiro Centro da Bahia, correspondeu,
conforme os documentos oficiais, a uma resposta aos “impulsos desenvolvimentista da
região, com instauração dos pólos industriais”, ou seja a sua instituição refletia,
naquele momento, a “importância... do Pólo Petroquímico do Nordeste para o
desenvolvimento do País”. BACELAR, J.A. & SIMÕES, L. (s/data).

Decorrente deste processo de implantação do CEFET-Ba, incorporou-se à nova instituição
todo o acervo patrimonial, instalações físicas, recursos financeiros e orçamentários, bem
como o pessoal docente e técnico-administrativo das duas entidades anteriores.

_________________________
7 Pelo Decreto nº 7566 de 23 de setembro de 1909
8 A instalação foi em 02 de junho de 1910
9 Através da Lei nº 8711, de 28 de setembro de 1993
10 “Projeto 19” depois transformado em “Projeto 15”, com base na Lei 5.540 de 1968.
11 Em 06 de julho de 1976 foi criado, pela Lei 6.344, o Centro de Educação Tecnológica da Bahia –
CENTEC, uma autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, com
sede em Salvador, Estado da Bahia.
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3.2. Denominação e Caracterização da Instituição

O CEFET-Ba caracteriza-se por ser uma instituição multi-campi. Tem unidades em
Salvador, onde está instalada a sua sede, em Simões Filho, município da Região
Metropolitana de Salvador, e em Barreiras, no Oeste do Estado. Estão em implantação,
UNED´s – Unidades de Ensino Descentralizadas nas cidades de Valença, Vitória da
Conquista e Eunápolis, no interior do Estado.

Sua finalidade é o oferecimento de educação tecnológica, e seus objetivos são 12:

I – ministrar ensino em grau superior;

a) de graduação e pós-graduação lato-sensu e stricto sensu, visando a formação
de profissionais e especialistas na área tecnológica;

b) de licenciatura com vistas à formação de professores especializados para as
disciplinas específicas do ensino técnico e tecnológico.

II – ministrar cursos técnicos, em nível de 2º grau, visando a formação de técnicos,
instrutores e auxiliares de nível médio;

III – ministrar cursos de educação continuada visando à 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.

O Decreto nº 87.310, de 21.06.82, específica o papel dos CEFET´s, delineando as bases
que devem orientar sua atuação, de forma a dotá-los de identidade própria, diferenciando-
os das Universidades:

1º) Integração do ensino de 2º grau com o superior (verticalização,
intercomplementaridade e continuidade);
2º) Ênfase na educação especializada, levando-se em conta as tendências de mercado de
trabalho e do desenvolvimento regional e local;
3º) Atuação exclusiva na área tecnológica;
4º) Formação de profissionais e especialistas para as disciplinas específicas do ensino de
2º grau;
5º) Realização de pesquisas aplicadas e prestação de serviços;
6º) Estrutura organizacional adequada a suas peculiaridades e objetivos.

________________________________________
12 De acordo com a Lei nº 8711 de 28.09.93, em seu Art 3º que altera o art. 2º da Lei 6545, de 30.06.78.
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3.3 – Capacidade Patrimonial e Condições Econômico-Financeiras

A capacidade patrimonial e condições econômico-financeiras estão especificadas a
seguir:

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 1995 1996

RECURSOS R$
UNIÃO

R$
OUTRAS
FONTES

R$
UNIÃO

R$
OUTRAS
FONTES

Pessoal 15.192.152,00 ------------- 14.889.138,00 -------------
Custeio 2.588.956,00 2.375.158,00 2.358.515,00 1.048.572,00
Capital 20.086,00 750.778,00 137.856,00 -------------

SUB-TOTAL 17.801.194,00 3.125.936,00 17.385.509,00 18.434.081,00

EXERCÍCICO 1995 1996
TOTAL GERAL R$ 20.927.130,00 R$ 18.434.081,00

NOTAS:
 as instalações serão realizadas com recursos advindos do tesouro;
 serão buscadas as parcerias para as montagens de salas especiais, laboratórios,

oficinas, salas ambientes, etc.;
 existem 14 (quatorze) vagas existentes, com previsão de mais 06 (seis) vagas até

dezembro de 1996. No total perfazem 20 vagas.
 todas essas vagas serão disponibilizadas, através de concurso público, para as

necessidades dos Cursos de Engenharia e de Administração;
 serão dados os starts para as colaborações inter-institucionais entre o CEFET-BA, a

UFBA e a UFPB, cujos convênios já foram assinados.

3.4 – Experiência na Área Educacional

No primeiro ano do processo de implantação do CEFET/Ba, os cursos oferecidos
continuaram sem qualquer alteração. Estudos de avaliação acadêmica do novo Centro,
analisando o potencial e a dinâmica interativa dos cursos oferecidos pela entidade no
conjunto da sociedade, foram realizados, revelando um descompasso entre alguns cursos
oferecidos pelo CEFET-Ba, tanto a nível de Tecnólogo como de Técnico do 2º grau, e a
dinâmica do processo produtivo local; este fenômeno revelava-se, igualmente, em relação
às expectativas que os diversos segmentos sociais tinham em relação aos referidos
cursos.
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O trabalho de avaliação realizado por BACELAR & SIMÕES (s/data), “considerando as
transformações ocorridas na economia e na sociedade em geral, indicadoras de novos
caminhos para a educação tecnológica”... “...O descompasso entre o sistema educacional
e a realidade das empresas,” o que fazia com que não existisse, “qualquer compromisso
de absorção dos tecnólogos como técnicos de nível superior no mercado de trabalho” –
propôs um conjunto de medidas, em relação à estruturação dos cursos do CEFET-Ba.:

I Suspensão do vestibular, para os cursos de tecnólogos em Manutenção
Petroquímica e Telecomunicações;

II Revisão do currículo do curso Manutenção Mecânica;
III Desenvolvimento imediato de estudos para a criação de cursos de Engenharia

Industrial nas áreas de Mecânica e Elétrica.

Além disso, propôs que o curso de Tecnólogos em Processos Petroquímicos passasse por
uma análise específica, considerando o amplo quadro de agências formadoras em
Química e o aspecto limitado do mercado de trabalho da área na Bahia. Para o curso de
Tecnólogo em Administração Hoteleira, foi sugerido que, não obstante a conjuntura
amplamente favorável, fosse desenvolvido um projeto para transformação em curso pleno.

O acatamento dessas sugestões pela Direção do CEFET-BA, implicou na reorganização
da vida acadêmica da Instituição, em especial, na mudança da estrutura de oferta dos
cursos, de forma gradual e planificada.

Decidiu-se, também, que os cursos de Tecnólogos não deveriam ser extintos, uma vez
que sendo reconhecidos pelo CFE, poderiam a qualquer momento, consoante à requisição
das empresas, serem reativados. De outro lado, as suas diversas modalidades,
principalmente Manutenção Mecânica, poderiam encontrar terreno extremamente fértil nas
Unidades do CEFET-BA instaladas no interior do Estado, as UNED’s.

Assim, decorrente deste processo, o CEFET-BA, mantém em funcionamento os seguintes
cursos de 2º e de 3º Grau.

Cursos Técnicos a nível de 2º Grau: Edificações, Eletrônica, Estradas, Eletromecânica,
Geologia, Instrumentação, Mecânica, Metalurgia, Química. Esses cursos estão
estruturados em regime de seriação anual, com carga horária média de quatro mil horas,
incluindo o Estágio Curricular Supervisionado.

A nível de 3º Grau, funcionam os Cursos de Tecnologias em Administração Hoteleira,
Manutenção Elétrica, Manutenção Mecânica, Manutenção Petroquímica, Processos
Petroquímicos e Telecomunicações. Funcionam em regime semestral, com matrícula por
disciplina, perfazendo em média um total de duas mil e quatrocentas horas, incluindo o
Estágio Curricular Supervisionado.

O acesso aos diversos Cursos do 2º Grau dá-se mediante Exame de Seleção e aos do 3º
Grau através de Concurso Vestibular. Estes exames são realizados nos meses de
dezembro e janeiro de cada ano.
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Esses cursos estão distribuídos conforme a tabela a seguir:

CURSOS ALUNOS MATRICULADOS, POR NÍVEL
SALVADOR E SIMÕES FILHO

1995

2º GRAU
SALVADOR

3ºGRAU
SIMÕES FILHO

CURSOS ALUNOS CURSOS ALUNOS
Edificações 276 Manutenção Petroquímica 129
Eletrotécnica 216 Processos Petroquímicos 192
Estradas 91 Telecomunicações 164
Geologia 83 Manutenção Mecânica 222
Instrumentação 293 Manutenção Elétrica 196
Mecânica 205 Administração Hoteleira 220
Metalurgia 79
Química 433
Eletrônica 447

TOTAL 2.123 TOTAL 1.123

3.5 – O CEFET/BA  e a Formação de Tecnólogos

3.5.1 – O CEFET/BA: sua Contextualização (experiência na área educacional)

O centro de Educação Tecnológica da Bahia (CENTEC), uma autarquia federal de ensino
vinculada ao Ministério da Educação, foi criado pela Lei 6344 de 06 de junho  de 1976.

Localizado inicialmente em Salvador-Bahia, o CENTEC foi transferido em 1981 para o
município de Simões Filho na Região Metropolitana de Salvador.

A criação deste CENTRO,  uma unidade federal não universitária de ensino, tem como
finalidade formar TECNÓLOGOS em cursos de nível superior de curta duração, para
atender as peculiaridades do mercado de trabalho regional.

A implantação do CENTEC para a formação de tecnólogos e desenvolvimento da
educação tecnológica em Salvador-Ba, constitui um suporte do MEC ao movimento
regional de instalação de pólos industriais, especificamente do Pólo Petroquímico do
Nordeste em Camaçari-Ba.
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Segundo documento oficial (*), as primeiras atividades em Salvador, relacionadas à
implantação do Centro Tecnológico, foram desenvolvidas junto à industria local com o
objetivo de : levantar os setores profissionais que demandavam atendimento mais urgente,
traçar o perfil profissional dos tecnólogos para subsidiar o preparo dos currículos dos
cursos a serem oferecidos.

Estas ações iniciais e os resultados de uma pesquisa realizada, na época, junto a
COPENE, PETROFERTIL, CEMAN, CIQUINE, MELANINA METANOR e ISOCIANATOS
(**), indicaram a necessidade de: absorção da categoria Tecnólogo na estrutura
ocupacional das empresas; criação de cursos na área Petroquímica, definindo-se dois
grandes núcleos de formação de Tecnólogos; Processos Petroquímicos e Manutenção
Petroquímica.

Também, naquele momento, em 1975, a Telebahia realizava a expansão de seu Plano
Diretor de Telecomunicações e, “manifesta vivo interesse em definir o nível do tecnólogo,
como o profissional capaz de responder aos reclamos urgentes de seu plano de
expansão. (Barcelar, s/d).

Em 1978, o CENTEC, consultado pela Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR)
sobre a possibilidade de um Curso Superior de Hotelaria, assume este desafio, de certa
forma distanciando-se das prioridades definidas em seu plano diretor, voltadas para o
setor secundário. Contudo, numa perspectiva mais ampla, o CENTEC, a partir daquele
momento, volta-se para sua missão maior, ou seja, atender a necessidade de formação de
recursos humanos para a comunidade.

Naquele momento, 1978, a Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), a Administração
Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Estado da Bahia
(SENAC/BA) e o Centro de Educação Tecnológica da Bahia (CENTEC) celebram
convênio, pelo prazo de dois anos, visando a realização do Curso de Formação de
Tecnólogo em Administração Hoteleira (***)

_________________________________________________

(*) CEFET-BA/ DAU/ MEC, Ofício 020/76. In: Relatório  Final de Pesquisa: O Tecnólogo e o Mercado de
Trabalho. Simões Filho. CENTEC, s/d. (mimeo).
(**) BARCELAR, Jéferson A.  e SIMÕES, Luzinete. O Tecnólogo e o Mercado de Trabalho. Relatório
Final de Pesquisa, Simões  Filho, CENTEC, s/d. (mimeo).
(***) CENTEC. COPLAN. Subsídios para a Definição do Currículo do Curso de Tecnólogo em
Administração Hoteleira. Salvador. 1978.
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A partir deste elementos fundamenta-se a implantação do CENTEC e a criação dos
cursos:

 Tecnólogo em Manutenção Mecânica
 Tecnólogo em Manutenção Petroquímica
 Tecnólogo em Manutenção Elétrica
 Tecnólogo em Telecomunicações
 Tecnólogo em Processos Petroquímicos
 Tecnólogo em Administração Hoteleira
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CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA MECÂNICA

MODALIDADE: Manutenção Mecânica

HABILITAÇÃO: Tecnólogo em Manutenção Mecânica

ANO DE IMPLANTAÇÃO: 1978

CARGA HORÁRIA: 2.560 h

O PROFISSIONAL: O Tecnólogo em Manutenção Mecânica é o profissional que
desenvolve atividades de supervisão e coordenação das
áreas de manutenção, fabricação, projeto, inspeção e
controle de qualidade de máquinas e equipamentos
mecânicos.

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA MECÂNICA

MODALIDADE: Manutenção Mecânica

HABILITAÇÃO: Tecnólogo em Manutenção Petroquímica

ANO DE IMPLANTAÇÃO: 1978

CARGA HORÁRIA: 2.455 h

O PROFISSIONAL: O Tecnólogo em Manutenção Petroquímica é o profissional
que desenvolve atividades de inspeção, coordenação e
planejamento de manutenção de equipamentos industriais;
acompanhamento e inspeção de montagens industriais:
elaboração, coordenação e execução de programas de
inspeção e garantia de qualidade, especialmente em
unidades de processamento de petróleo, unidades químicas
e petroquímicas.
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CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA ELÉTRICA

MODALIDADE: Manutenção Elétrica

HABILITAÇÃO: Tecnólogo em Manutenção Elétrica

ANO DE IMPLANTAÇÃO: 1978

CARGA HORÁRIA: 2.470 h

O PROFISSIONAL: O Tecnólogo em Manutenção Elétrica é o profissional que
desenvolve atividades de supervisão, controle, coordenação
e execução nas áreas de manutenção, montagem e projetos
de pequeno porte de instalações e equipamentos elétricos.

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA ELÉTRICA

MODALIDADE: Telecomunicações

HABILITAÇÃO: Tecnólogo em Telecomunicações

ANO DE IMPLANTAÇÃO: 1978

CARGA HORÁRIA: 2.440 h

O PROFISSIONAL: O Tecnólogo em Telecomunicações é o profissional que
desenvolve atividades de supervisão, orientação,
acompanhamento, programação e execução nas áreas de
manutenção, instalação e testes de equipamentos; projetos e
planejamento de sistemas, voltados para Telecomunicações.

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA QUÍMICA

MODALIDADE: Processos Petroquímicos

ANO DE IMPLANTAÇÃO: 1976

CARGA HORÁRIA: 2.560 h

O PROFISSIONAL: O Tecnólogo em Processos Petroquímicos é o profissional
que desenvolve atividades de supervisão, controle e
coordenação de operações de processos petroquímicos.
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CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO

MODALIDADE: Administração Hoteleira

HABILITAÇÃO: Tecnólogo em Administração Hoteleira

ANO DE IMPLANTAÇÃO: 1978

CARGA HORÁRIA: 2.305 h

O PROFISSIONAL: O Tecnólogo em Administração Hoteleira é o profissional que
desenvolve atividades de planejamento, organização,
supervisão e controle dos serviços oferecidos pelos diversos
setores de um hotel.

3.5.2 – O CEFET-BA: Implantação e Proposta de Ensino Superior

Atualmente os CEFETs têm como ação nuclear a oferta da EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
que se caracteriza pela aproximação com o trabalho, buscando uma articulação
teoria/prática e uma visão global do processo de geração, absorção, aplicação de
conhecimentos científicos ao mundo da produção (MEC, MEFET, SCT/PR, 1991).

É importante registrar, neste documento, que a expressão EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
começa a ser utilizada na literatura educacional e nos textos legais e oficiais da área de
educação, substituindo a expressão usual EDUCAÇÃO TÉCNICA,  a partir do momento
em que novos perfis ocupacionais são exigidos na passagem da “sociedade industrial”
para a “sociedade industrial tecnológica” (FOGAÇA, 1995).

A EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  diz respeito a um conceito amplo de educação,
envolvendo
“ a educação geral ( do 1° Grau à Universidade), a Formação Profissional, as atividades
educativas não-formais, os cursos de treinamento, de atualização e outros, não podendo
ser entendida apenas como um novo nome para a Formação Profissional ou para o
Ensino Técnico e das Engenharias” (FOGAÇA, 1995).

Considerando as Perspectivas do Ensino Técnico, BARRAL (1995) afirma que:
“a atuação dos CEFETs no ensino de grau superior, não mais se limita à formação de
Profissionais em Engenharia Industrial ou no âmbito do 2° grau à de técnico em geral,
podendo, assim, responder às necessidades impostas pelo avanço técnico científico em
atividades ligadas a qualquer setor da economia”.

Deste modo. Cada CEFET poderá programar cursos a partir das demandas econômicas e
sociais da área de sua influência.
Ainda, a Lei 8711/93 modifica a Lei 6545/78, que cria os CEFETs, no que diz respeito à
oferta de ensino de grau superior, definindo que estes Centros poderão ministrar cursos
de graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu visando a formação de
profissionais e especialistas na área tecnológica, bem como cursos de licenciatura com
vista à formação de professores especializados para as disciplinas específicas do ensino
técnico e tecnológico (Lei 8711/93, art.2°).
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3.6 – Infra-Estrutura da Instituição

A) Instalações e Equipamentos

O CEFET-Ba por força da sua condição de multi-campi é dotado de instalações físicas
diversas, destacando-se as localizadas em Salvador, pelo seu porte e diversidade de
equipamentos. Segue-se-lhe em importância, a unidade de Simões Filho.

Estas instalações atendem, de forma satisfatória, as demandas dos diversos Cursos,
destacando-se a maior expressão das unidades de Salvador e Simões Filho, porque
detém em maior volume os equipamentos necessários à implementação dos seus cursos,
igualmente mais numerosa.

O detalhamento das Instalações Físicas encontra-se a seguir:

DEMONSTRATIVODA ÁREA FÍSICA
SALVADOR E SIMÕES FILHO

ESPECIFICAÇÃO SALVADOR SIMÕES FILHO
Área construída 31.425m2 12.133m2

Área urbanizada 13.833m2 29.200m2

Área não construída ------ 301.130m2

Área total 32.825m2 340.000m2

DEMONSTRATIVO DA ÁREA FÍSICA – UNEDs

ESPECIFICAÇÃO BARREIRAS
(oeste)

VALENÇA
(baixo sul)

VITÓRIA DA
CONQUISTA
(sudoeste)

EUNÁPOLIS
(sul)

Área construída 8.237 m2 7.900 m2 7.122 m2 7.122 m2

Área urbanizada 21.064 m2 29.520 m2 32.917 m2 48.877 m2

Área não
construída

13.942 m2 10.080 m2 ------ ------
Área total 43.244 m2 47.500 m2 40.040 m2 56.000 m2
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DEMONSTRATIVO DAS INSTALAÇÕES: SALVADOR & SIMÕES FILHO

ENSINO
SALVADOR SIMÕES

FILHO
TOTAL
GERAL

N° ÁREA
TOTAL

N° ÁREA
TOTAL

N° ÁREA
TOTAL

SALAS DE AULA 42 3.001m2 24 1.860 m2 60 4.861 m2

LABORATÓRIOS 49 4.776 m2 14 1.659 m2 63 6.435 m2

OFICINAS -- ---- 01 428 m2 01 428 m2

SALAS ESPECIAIS 10 656 m2 -- ------ 10 656 m2

SALAS DE PROJETO 01 126 m2 02 162 m2 03 289 m2

BIBLIOTECAS 01 1.746 m2 01 357 m2 02 2.103 m2

QUAD. ESPORTIVAS 03 2.487 m2 01 800 m2 04 3.287 m2

ADMINISTRAÇÃO
GINÁSIO DE
ESPORTES

01 3.928 m2 -- ------ 01 3.928 m2

AUDITÓRIOS 01 353m2 01 85 m2 02 438 m2

REFEITÓRIOS 01 200 m2 -- ------ 01 200 m2

COZINHA/MERENDA
ESCOLAR

01 42 m2 01 18 m2 02 60 m2

CANTINAS 01 140 m2 01 100 m2 02 240 m2

SANITÁIRIOS 82 847 m2 24 778 m2 106 1.626 m2

SALAS ADMINIST. 41 2.609 m2 61 1.440 m2 102 4.049 m2
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DEMONSTRATIVO DAS INSTALAÇÕES – UNEDs

ESPECIFICAÇÃO BARREIRAS VALENÇA VITÓRIA DA
CONQUISTA

EUNÁPOLIS

N° ÁREA
TOTAL

N° ÁREA
TOTAL

N° ÁREA
TOTAL

N° ÁREA
TOTAL

N° ÁREA
TOTAL

ENSINO
SALAS DE AULA 10 666 09 565 12 789 10 604 41 2.616
LABORATÓRIOS 18 1.837 02 228 17 2.016 16 1.566 53 5.658
OFICINAS -- --- 08 1.552 -- --- 02 369 10 1.921
SALAS ESPECIAIS -- --- -- --- 05 132 -- --- 05 132
SALAS DE
PROJEÇÃO

01 13 -- --- -- --- 01 64 02 77

BIBLIOTECAS 01 179 02 266 01 133 01 135 05 714
QUAD.
ESPORTIVAS

01 800 01 364 01 1.072 01 364 04 2.600

ADMINISTRAÇÃO
AUDITÓRIOS 01 333 -- --- 01 466 01 306 03 1.106
REFEITÓRIOS 01 33 01 180 01 10 01 77 04 361
COZINHA/MERENDA
ESCOLAR

01 17 01 67 01 28 01 24 04 137

CANTINAS 01 31 01 33 01 30 01 36 04 131
SANITÁIRIOS 10 138 24 240 13 117 13 117 60 615
SALAS ADMINIST. 16 281 10 286 18 314 15 271 59 1.152
ÁREAS DE LAZER 01 180 01 184 01 271 -- --- 03 635
APTOS.
FUNCIONAIS

01 79 03 43 01 26 02 47 07 196
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B) Laboratórios e Oficinas

No conjunto, o Cefet-ba possui 75 laboratórios sendo 49 em Salvador, 18 em Simões Filho
e 8 em Barreiras. Direcionam-se para diversas áreas de conhecimento, destacando-se as
de Eletrônica, Eletrotécnica, Física, Química, Mecânica, Metalurgia, Telecomunicações e
Informática. A listagem dos laboratórios, sua área de aplicação, capacidade física em m2 e
em capacidade média de alunos, as listagens dos principais equipamentos e instrumentos
disponíveis no Laboratórios, encontram-se discriminados a seguir:

DEMONSTRATIVO DOS LABORATÓRIOS: SALVADOR

ÍTEM ÁREA DE
CONHECIMENTO

DENOMINAÇÃO ÁREA
FÍSICA

CAPACIDADE
MÉDIA

n° de alunos
01 Geologia Mineralogia/Petrologia/Geoquímia 64 25
02 Geologia Fotometria/Geologia/Campo/Topo-

grafia
81 20

03 Geologia Lâminas 70 10
04 Hidráulica Instalações Hidro-Sanitárias 117 15
05 Mecânica dos Solos Solos/Pedologia 96 12
06 Edificações Ensaios Tecnológicos 209 20
07 Processos Industriais Medição de Variáveis Industriais 120 20
08 Equip. Industriais Controle de Variáveis Industriais 120 20
09 Metalurgia Fundição/Modelação 180 36
10 Metalurgia Metalografia 30 12
11 Metalurgia Conformação Mecânica 48 12
12 Mecânica Metrologia 123 20
13 Mecânica Automação 74 10
14 Mecânica Tornearia 151 20
15 Mecânica Fresagem/Geometria do Corte 138 10
16 Mecânica Soldagem 126 20
17 Mecânica Ajustagem 126 20

18/23 Física Física Geral 301 120
24/26 Eletrônica Eletrônica Geral 256 66

27 Eletrônica Eletrônica Industrial 80 22
28 Eletrônica Eletrônica Digital 91 22
29 Eletrônica Sistemas de Comunicação 80 22
30 Eletrônica Rádio/Vídeo/Televisão 80 22
31 Eletrônica Microprocessadores 28 22
32 Eletrotécnica Medidas Elétricas e Magnéticas 42 22
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ÍTEM ÁREA DE
CONHECIMENTO

DENOMINAÇÃO ÁREA
FÍSICA

CAPACIDADE
MÉDIA

n° de alunos
33 Eletrotécnica Sala de Tecnologia da Eletricidade 821 22
34 Eletrotécnica Instalações Elétricas 81 22
35 Eletrotécnica Bobinagem 81 22
36 Eletrotécnica Comandos Elétricos e Magnéticos 81 22
37 Eletrotécnica Máquinas Elétricas 81 22
38/39 Química Química Geral 120 40
40 Química Cromatografia 60 20
41 Química Métodos Óticos de Análise 60 20
42 Química Físico-Química 60 20
43 Química Química Inorgânica 60 20
44 Química Análise Química 60 20
45 Química Química Orgânica 60 20
46/48 Informática Informática 143 20

DEMONSTRAÇÃO DOS LABORATÓRIOS: SIMÕES FILHO

ÍTEM ÁREA DE
CONHECIMENTO

DENOMINAÇÃO ÁREA
FÍSICA

m2

CAPACIDADE
MÉDIA

n° de alunos
01 Telecomunicações Eletrônica 80 16
02 Eletrotécnica Maquinas Elétricas 80 20
03 Controles de Processos Instrumentação 60 16
04 Metrologia Metrologia 60 16
05 Produção Mecânica Oficina Mecânica 180 32
06 Termodinâmica Máquinas Térmicas 80 16
07 Materiais Resistência dos Materiais 60 16
08 Soldagem Solda e Tratamento Térmico 80 20
09 Mecânica Mecânica dos Fluídos 80 20
10 Mecânica Elem. De Const. de Máquinas 80 20
11 Informática Informática 60 20
12 Dinâmica Física I 60 20
13 Eletricidade Física II 60 20
14 Telecomunicações Redes 60 20
15 Química Inorgânica Química I 60 20
16 Química Orgânica Química II 60 20
17 Química Análise Instrumental 60 16
18 Hotelaria Alimentos e Bebidas 60 30



34

A seguir tem-se a relação dos principais itens de máquinas, equipamentos e instrumentos
que fazem parte do acervo dos laboratórios e oficinas.

OFICINA MECÂNICA

ITEN DESCRIÇÃO SUMÁRIA QT
1. Afiadora Panambra A.R. 5-E 01
2. Afiadora Universal 01
3. Bancada c/ tampo em madeira estrut. Cant. de aço carbono

2”1/2” x 2”1/2” x 5/16”
07

4. Bancada com tampão de madeira e pés de cantoneiras 06
5. Capiadoras de ferramenta marca PERSON BOUQUET 01
6. Controlador Lógico Programável 01
7. Desempeno MITUTOYO 50x75 cm 01
8. Desempeno MITUTOYO 30x45 cm 01
9. Esmeril de Coluna 06

10. Esmeril JOWA 03
11. Fresadora ROMI U-30 02
12. Fresadora Conjugada n°2 01
13. Fresadora Ferramenteira n°2 01
14. Fresadora NATAL 03
15. Fresadora Pantográfica 02
16. Fresadora Universal n°2 01
17. Fresadora Universal n°1 01
18. Fresadora Vertical n°3 01
19. Furadeira de Bancada 02
20. Furadeira de bancada JOINVILLE 01
21. Furadeira de Coluna 01
22. Furadeira de coluna YADOYA 01
23. Furadeira de coluna ELMO 01
24. Furadeira de Coordenadas 01
25. Furadeira RADIAL KR 40 kone 01
26. Furadeira RADIAL capacidade de furação ø50mm 01
27. Gerador de Engrenagem FELLOWS M4 ømax 200mm 01
28. Geradpr de Engrenagem RENNANIA M6 ømax 600mm 01
29. Kit completo de Eletrohidráulica 01
30. Kit completo de Eletropneumática 01
31. Kit completo de Hidráulica 02
32. Kit completo de Pneumática 03
33. Mandrilhadora CONE ISO4 01
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ITEN DESCRIÇÃO SUMÁRIA QT
34. Máquina de Medição Universal 02
35. Máquina Verificadora de Engrenamento 01
36. Máquina Verificadora de Hel. e Perfil de Engrenagem 01
37. Mesa de Traçagem em ferro Fundido 300x200 05
38. Mesa de Traçagem em ferro Fundido 800x600 01
39. Mesa de Traçagem em Granito 800x600 01
40. Metroscópio Horizontal 01
41. Micrômetro Digital 0 à 50mm 02
42. Morsa n° 3 para Bancada 20
43. Morsa para bancada n° 03 SCHULZ 03
44. Morsa para bancada n° 5 marca SCHULZ 03
45. Morsa para bancada n° 5 marca SOMAR 03
46. Morsa para bancada n° 5 marca STARRETT 09
47. Morsa para furadeira 90n/m 04
48. Morsa para furadeira 120n/m 02
49. Padrão de Altura Digital 300 mm +/- 001 01
50. Plaina de Arrasto de 2.000mm de curso 01
51. Plaina Limadora de 400mm de curso 07
52. Plaina ZOCA 450 02
53. Plaina ZOCA 550 02
54. Retífica Interna de Cabeçote Vertical 01
55. Retífica sem Centro 01
56. Retificadora Plana Horizontal 01
57. Retificadora de Face e Furo 01
58. Retificadora Plana de Cabeçote Horizontal 01
59. Retificadora Plana de Cabeçote Vertical 02
60. Retificadora Universal capacidade ø200 x 500 x 200 01
61. Retificadora Universal Vigorelli 01
62. Serra Eletrohidráulica capacidade ø200mm 01
63. Serra fita marca MEL 01
64. Serra Hidráulica Franho modelo S-90 01
65. Sistema Modular de Produção 01
66. Torno IMOR 01
67. Torno IMOR P 4002 02
68. Torno IMOR S 4002 03
69. Torno IMOR 1.70 m em pontas 01
70. Torno INCOR 05
71. Torno NARDINI 350 01
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ITEN DESCRIÇÃO SUMÁRIA QT
72. Torno NARDINI 500 ES 12
73. Torno NARDINI MS 410 04
74. Torno ROMI S-20A 06
75. Torno ROMI I20 02

LABORATÓRIO DE METROLOGIA

ITEN DESCRIÇÃO SUMÁRIA QT
1. Base Magnética 04
2. Base Magnética – BATY 03
3. Base Magnética – MITUTOYO 07
4. Bloco Padrão – MITUTOYO 02
5. Calibradores Passa não Passa (diversos) 10
6. Goniômetro 360° 5 min. 02
7. Jogo de Bloco Padrão 02
8. Jogo de Imicro de 5 à 20 mm 01
9. Medidor de Espessura de Chapa 01

10. Mesa de Seno Eletromagnética 01
11. Micrômetro 0 à 25mm - STARRETT 02
12. Micrômetro 0-25mm - MITUTOYO 03
13. Micrômetro 0-25mm – TESA 01
14. Micrômetro 0-25mm cap. 0,001mm - MITUTOYO 01
15. Micrômetro 0-25mm cap. 0, 01mm - MITUTOYO 01
16. Micrômetro 1 IN - STARRETT 01
17. Micrômetro 1-2 IN - STARRETT 01
18. Micrômetro 100mm à 125mm n° 486M - STARRETT 04
19. Micrômetro 16-20mm MITUTOYO 02
20. Micrômetro 2 IN a 3 IN n° 436 - STARRETT 01
21. Micrômetro 25 à 50mm - MITUTOYO 01
22. Micrômetro 25 à 50mm - STARRETT 01
23. Micrômetro 25-40mm cap. 0,01mm - MITUTOYO 01
24. Micrômetro 25-50mm - MITUTOYO 01
25. Micrômetro 25-50mm n° 436M - STARRETT 01
26. Micrômetro 50mm à 75mm n° 436 - STARRETT 03
27. Micrômetro 6 a 8mm - MITUTOYO 01
28. Micrômetro 75mm à 100mm - STARRETT 01
29. Micrômetro 8-10mm - MITUTOYO 01



37

ITEN DESCRIÇÃO SUMÁRIA QT
30. Micrômetro Analógico de 0 à 25mm 10
31. Micrômetro Analógico de 25 à 50mm 03
32. Micrômetro Analógico de 50 à 75mm 02
33. Micrômetro Analógico de 75 à 100mm 01
34. Micrômetro de 12 à 16mm - MITUTOYO 01
35. Micrômetro para medir Altura de Filete de Rosca 01
36. Micrômetro Tipo Prato de 0 à 25mm 01
37. Micrômetro Tipo Prato de 25 à 50mm 01
38. Micrômetro Tipo Prato de 50 à 75mm 01
39. Paquímetro 45 cm/18 IN 01
40. Paquímetro Analógico c/Rel. Comparador 200mm 1/100 01
41. Paquímetro Analógico de 150mm 1/20 40
42. Paquímetro de Profundidade – KANON 04
43. Paquímetro Digital de 150mm 02
44. Passômetro 150-300mm - STARRETT 01
45. Passômetro 2 a 6 IN - STARRETT 01
46. Passômetro 20 a 25mm - MITUTOYO 01
47. Passômetro 25 a 30mm - MITUTOYO 01
48. Passômetro 30 a 35mm - MITUTOYO 01
49. Passômetro 50 a 150mm - STARRETT 01
50. Passômetro 6 a 12 IN - STARRETT 01
51. Passômetro STARRETT 01
52. Passômetro de 25 à 150mm 01
53. Projetor de Perfil Ótico 01
54. Régua de Fio – MITUTOYO 01
55. Régua de Seno 01
56. Relógio Apalpador 5mm 1/100 02
57. Relógio Comparador de 0 à 100mm 1/100 05
58. Rugosímetro Microtest 1010 – CUTOFF 01
59. Suporte para Micrômetro - MITUTOYO 04
60. Telescoping GAGES - MITUTOYO 01
61. Traçadores com VERNIER 04
62. Transferidor de Grau - MITUTOYO 04
63. Vernier de Alutura – KANON 01
64. Vibrometer 25 01
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ÁREA DE METALOGRAFIA

ITEN DESCRIÇÃO SUMÁRIA QT
1. Ampliador ALPHA 01
2. Cortadeira de amostras metalográficas ESOTON 03
3. Dispositivo Polaroid modelo MPL – 34/UNION 01
4. Fotômetro modelo EXPN 01
5. Lanterna ALPHA com 04 filtros FL – 18 01
6. Lixadeiras manuais LUNN MINOR 12
7. Margiador 01
8. Microscópio metalográfico marca CARZEISS JENA 01
9. Microscópio metalográfico tipo binocular mod. Mec 10079 Mec 5, UNION 01

10. Politrizes DP-9 Motorizada manual 12
11. Prensa hidráulica semi-aut. p/ bem. De amostras met TEMPO-PRESS 02
12. Refletores 03
13. Secadeira ALPHA 01
14. Temporizador Fotográfico RANGER 01
15. Tripés ALPHA para iluminação 03

LABORATÓRIO DE MECÂNICA TÉCNICA

ITEN DESCRIÇÃO SUMÁRIA QT
1. Aparelho de Ensaio de deflexão de vigas 01
2. Aparelho de Ensaio de eficiência de rosca na elevação de carga 01
3. Aparelho de Ensaio de torção de eixos 01
4. Aparelho de Ensaio de trem de engrenagens 01
5. Aparelho de Ensaio de vigas com condições de engaste 01
6. Aparelho de Ensaio de coroa e rosca sem fim 01
7. Aparelho de Ensaio de dinâmica de volantes 01
8. Aparelho de Ensaio de eficiência de sistemas de roscas 01
9. Aparelho de Ensaio de flambagem de vigas 01

10. Aparelho de Ensaio de força cortante 01
11. Aparelho de Ensaio de Molas 01
12. Aparelho de Ensaio de momento de torção 01
13. Armário de Aço de 2 portas 01
14. Equipamento para balenciamento de eixos 01
15. Equipamento para ensaio de formação de moldes de vibração 01
16. Freio de prony 01



39

LABORATÓRIO DE RESISTENCIA DOS MATERIAIS

ITEN DESCRIÇÃO SUMÁRIA QT
1. Máquina de compressão AVERI-DENISON 03
2. Máquina de dobramento AVERI-DENISON 03
3. Máquina de dureza AVERI-DENISON Rockwell 04
4. Máquina de dureza BRINELL 02
5. Máquina de impacto AVERI-DENISON 02
6. Máquina de torção AVERI-DENISON 02
7. Máquina Universal de tração cap. 500kN 02
8. Máquina Universal de tração cap. 50.000N 01
9. Tensometer marca MONSAUTO 01

LABORATÓRIO DE MÁQUINAS TÉRMICAS

ITEN DESCRIÇÃO SUMÁRIA QT
1. Ar Condicionado 04
2. Motores de Combustão interna 05
3. Refrigerador 04
4. Soprador 02
5. Trocador de Calor 03
6. Turbina a Vapor 04

LABORATÓRIO DE SOLDA E CALDEIRARIA

ITEN DESCRIÇÃO SUMÁRIA QT
1. Bico para corte marca WHITE MARTINS C-33 01
2. Bico para solda SOLDO X – 201 WHITE MARTINS 01
3. Cilindro com gás STAR GOLD - WHITE MARTINS 01
4. Calandra 04
5. Cilindro de argônio - WHITE MARTINS 02
6. Cilindro de gás acetileno 06
7. Posto de Serviço de Solda Elétrica 06
8. Posto de Serviço de Solda Oxiacetilênica 12
9. Cilindro de gás oxigênio 07

10. Esmeril de coluna n° 122364 tipo 6770, marca BAMBAZZI 01
11. Estufa marca QUIMIS 01
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ITEN DESCRIÇÃO SUMÁRIA QT
12. Estufa para eletrodo – THERMOSOLDA, n° de série 12957 01
13. Extintor de CO2 cap. 20kg, marca ENERBERUS 08
14. Forja 01
15. Furadeira BOSCH 0601174048 01
16. Furadeira de coluna tipo FC cap. 25mm, n° 42112, marca HELMO 01
17. Guilhotina para papel marca CONSANI 01
18. Máquina de serra marca FRANHO n° 1641, tipo S/225 01
19. Máquina MIG-TIG 01
20. Máquina MAG 01
21. Máquina de solda MIG-SWM -15 04
22. Morsa de bancada fixa 5” SCHULZ 02
23. Morsa de bancada fixa 5” marca SOMAR 01
24. Morsa de bancada giratória 015 marca – STARRETT 01
25. Policorte 03
26. Retificador TRANSWELD – TWR 375-400 01
27. Sargentos de 12” marca NODULAR 02
28. Sargentos de 2” marca NODUALR 04
29. Sargentos de 8” marca NODULAR 02
30. Tenazes 06
31. Transformador para solda elétrica – OXITAP300 09
32. Transformador para soldagem – MASTER-AC 01

ÁREA DE MÁQUINAS HIDRÁULICAS

ITEN DESCRIÇÃO SUMÁRIA QT
1. Analisador de viscosidade 01
2. Bomba hidráulica centrifuga 10
3. Bomba hidráulica de engrenagem 05
4. Bomba hidráulica de pistão 04
5. Compressor marca SCHULZ potência 2CV 03
6. Guincho regulável 1 tonelada marca SIWA 03
7. Prensa hidráulica marca SiWA  100 ton. 04
8. Torno NARDINI 350 01
9. Transformador de corrente VALTEC 01



41

LABORATÓRIO DE TRATAMENTO TÉRMICO

ITEN DESCRIÇÃO SUMÁRIA QT
1. Cadinho para forno Toe 50/80 01
2. Estufa 04
3. Forno a gás para fundição de metais 01
4. Forno a óleo para fundição de metais 01
5. Forno ABOe 35/60 01
6. Forno Elétrico 04
7. Forno FCA 40/60 01
8. Forno KOe 18/10/35 01
9. Forno Toe 50/80 01

10. Forno XWOe 80/60/130 01

LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA

ITEN DESCRIÇÃO SUMÁRIA QT
1. Capacímetros Digitais 02
2. Conjunto Óptico por Laser 04
3. Fontes de Alimentação DC 0 a 30 Volts 24
4. Gerador de Funções AM-FM 06
5. Geradores de Barra 03
6. Geradores de Função 24
7. Micro-Laboratórios Digitais 14
8. Multímetros Analógicos 30
9. Multímetros Digitais 30

10. Ociloscópio Duplo Traço, 2 canais 25 MHz 24
11. Placas de Montagem Tipo Proto-o-Labor c/ fonte 30
12. Sistema Analizador Digital 03
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LABORATÓRIO DE ELETROTÉCNICA

ITEN DESCRIÇÃO SUMÁRIA QT
1. Amperímetros diversos 09
2. Amperímetros diversos 31
3. Auto Transformador 02
4. Bombinadeira Automática 01
5. Calibrador de Relés 01
6. Conjunto para Ensaio de Motores 01
7. Conjunto Pedagógico para Ensaios 01
8. Decada de Indutâncias 02
9. Decada de Resistências 06

10. Estufa 01
11. Ferramentas Diversas --
12. Filtro Prensa 01
13. Fonte de Tensão CC, Digital 03
14. Fonte Regulável CC, Digital 05
15. Freqüenciamento 57 – 63 Hz 04
16. Gerador Didático 01
17. Grupo Gerador 01
18. Grupo Motor Gerador com Painel de Comando 01
19. Higrômetro 01
20. Indicador de Seqüência de Fase 01
21. Medidor de Co-Seno Monofásico 04
22. Medidor de Co-Seno Trifásico 03
23. Medidor de Resistência de Terra 03
24. Medidor trifásico de Energia Elétrica 03
25. Megohmetro 5 KV 01
26. Megohmetro 500V – Megometro 04
27. Motores Diversos 04
28. Multímetros Analógicos 14
29. Multímetros Digitais 07
30. Osciloscópio 01
31. Osciloscópio Duplo Traço – 20 MHz 05
32. Ponte Thompsom 02
33. Ponte de Wheatstone 05
34. Ponte R-L-C 06
35. Regulador Excitador Estático 01
36. Resistor Variável 02
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ITEN DESCRIÇÃO SUMÁRIA QT
37. Shunt, Diversos 08
38. Sincronoscópio 01
39. Tacômetro 03
40. Testador de polaridade 01
41. Teste “Hi-Pot” 02
42. Teste de Relação de Espiras 01
43. Teste de Rigidez Dielétrica de óleo Mineral 01
44. Transdutor de Tensão 01
45. Transformador Auxiliar 01
46. Transformador de Corrente 06
47. Transformador  de Potencial 07
48. Transformador Monofásico 06
49. Transformador Trifásico 13.8 kv/380-220v 03
50. Varímetro de Painel 04
51. Varímetro Trifásico 03
52. Varímetros Diversos 12
53. Varivolt Monofásico  0 – 120 VAC 03
54. Varivolt Trifásico  0 – 240  VAC 07
55. Volt-Amperímetro Alicate 11
56. Voltímetros Diversos 04
57. Voltímetros Diversos 30
58. Wattímetros 48-120-240-480V 04
59. Wattímetros Diversos 04

LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO

ITEN DESCRIÇÃO SUMÁRIA QT
1. Bancadas para Ensaio de Instrumento 12
2. Bomba Centrífuga 02
3. Bomba de Teste para Manômetros 05
4. Chaves de Fluxo 04
5. Chaves de Nível 02
6. Compressor 03
7. Conjunto Didático Eletro-Hidráulico 01
8. Conjunto Didático Pneumático 01
9. Controladores Eletrônicos Analógicos 03

10. Controladores Eletrônicos Digitais 06
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ITEN DESCRIÇÃO SUMÁRIA QT
11. Controladores Lógicos Programáveis 04
12. Conversores 1/P 12
13. Esteiras Eletrônicas 02
14. Gerador de funções 06
15. Instrumentos de Calibração, diversos 03
16. Manômetros 20
17. Medidor de Vazão 01
18. Microcomputador 486 DX 2 04
19. Placas de Orifício 06
20. Pressostatos 05
21. Registradores Eletrônicos: 4.20m A 03
22. Robôs de Cinco Eixos 01
23. Sensores de Pressão, Diversos 05
24. Sensores de Temperatura 12
25. Termostatos 05
26. Transmissor de Pressão Diferencial 06
27. Transmissor de Temperatura 04
28. Transmissor de Vazão 01
29. Válvulas de Controle 12

Além desses, existem os laboratórios seguintes:

A) INFORMÁTICA: 3 laboratórios com área de 143 m2, e os seguintes equipamentos
principais:

B) Física: com área de 301 m2 e os seguintes equipamentos principais:

ITEN DESCRIÇÃO SUMÁRIA QT
1. Microcomputador 486 – 33MHz 10
2. Microcomputador PC – XT 08
3. Impressoras 08

ITEN DESCRIÇÃO SUMÁRIA QT
1. Aparelhos Elétricos 10
2. Conjunto Ótico por Laser 04
3. Instrumento Ótico 06
4. Instrumentos de Medição 20
5. Kit Mecânico 08
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C) Química: com área de 540 m2 e os seguintes equipamentos principais:

ITEN DESCRIÇÃO SUMÁRIA QT
1. Acessórios de Cerâmica Diversos
2. Balanças de Precisão 10
3. Estufas 06
4. Instrumentos de Vidros Diversos
5. Medidor de PH 05
6. Medidor de Concentração de Ácidos 04
7. Medidor de Concentração de Cloretos 02
8. Medidor de Concentração de Sódios 02
9. Medidor de Condutividade 05

C) Biblioteca e Recurso Audiovisuais.

O Cefet-Ba., dispõe de bibliotecas em todas as suas unidades13, sendo as mais
importantes, as localizadas nas unidades de Salvador e Simões Filho.

Estas duas unidades perfazem um universo de 45.837 exemplares dos quais 82% está na
unidade de Salvador. Etes exemplares corresponde a 5.894 títulos, do quais 92% também
se encontram na Biblioteca da unidade de Salvador. Esta possui 3.867 títulos e 23.527
exemplares, para atendimento do conteúdo curricular disciplinas. A relação dos títulos
disponíveis encontra-se no ANEXO V. Destaca-se, o seguinte acervo:

--------------------------------------------------
13 As bibliotecas das UNED’s encontram-se em processo de implantação.
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DEMONSTRATIVO DO PRINCIPAIS MATERIAIS BIBLIOGRÁFICO DO ACERVO

UNIDADE DE SALVADOR – SIMÕES FILHO

DISCIPLINAS T E
Administração 242 477

Agricultura 2 2
Biblioteconomia 26 29

BIF 1 1
Biologia 107 746
Ciências 10 18

Contabilidade 3 8
Ciência política 36 83

Desenho 132 550
Economia 96 315

Educação Física 5 82
Edificações 171 955
Educação 61 169

Eletrotécnica 423 2.642
Eletrônica 432 2.933

Educação Moral e Cívica 22 112
Estradas 85 733
Filosofia 5 8
Física 421 4.200

Folclore 15 16
Francês 4 4

Geografia 99 642
Geologia 70 462
História 141 769

Informática 140 336
Inglês 3 16

Instrumentação 34 217
Literatura 349 917

Matemática 547 3.800
Mecânica 635 2.819
Metalurgia 157 850

Música 3 4
Organização 26 66
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DISCIPLINAS T E
O.S.P.B 26 226

Português 119 376
Psicologia 52 66
Química 595 3.600

Referencia 43 166
Religião 5 6

Sociologia 33 56
SUB TOTAL 4.777 29.517

OUTROS 220 3.120
TOTAL GERAL 4.997 32.637

Existem 1.901 leitores inscritos na biblioteca de Salvador. A média de empréstimo por dia
é de 300 leitores; a capacidade física da mesma é de 360 pessoas para estudo simultâneo
em suas dependências. A sua área total é de 1.746 m2

A biblioteca de Simões Filho é dotada de 432.75 m2 de área total dos quais 268.40 m2 é
espaço para leitura. Dispõe de 18.281 exemplares correspondentes a 1.855 títulos. Cerca
de 76% destes títulos são de livros e 34% de periódicos. A sua freqüência média diária é
de 88 pessoas, das quais, em média, 60 tomam empréstimo diário.

As unidades de salvador e Simões Filho estão dotadas de recursos audiovisuais que dão
suporte à atividade de ensino. Os principais recursos audiovisuais estão na tabela a
seguir:

RECURSOS AUDIOVISUAIS
SALVADOR E SIMÕES FILHO

1995
ITENS SALVADOR SIMÕES FILHO TOTAL

Retroprojetores 13 14 27
Projetores de slides 04 05 09
Gravadores 05 08 13
TV a Cores 02 02 04
Amplificadores 01 01 02
Vídeo Cassetes 03 03 06
Rádio AM-FM 01 01 02
Projetor Filmes 01 01 02
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C) Recursos Humanos

1. Corpo Funcional

As Unidades de Salvador e Simões Filho possuem quadro de pessoal único. As UNED’s
são dotadas de quadro de pessoal próprio. Do ponto de vista da sua escolaridade, mais da
metade, ou seja, 54% tem formação superior; desse, quase 60% tem pós graduação.

DEMONSTRATIVO DOS SERVIDORES POR GRAU DE ESCOLARIDADE
SALVADOR E SIMÕES FILHO

1995

UNIDADES → SALVADOR/ SIMÕES FILHO UNED BARREIRAS
SERVIDORES→ DOCENTES TÉCNICO

ADMINIS.
TOTAL DOCENTES TÉCNICO

ADMINIS.
TOTAL TOTAL

GERAL
GRAU DE

ESCOLARIDADE
Primeiro Grau -- 67 67 -- 14 14 81
Segundo Grau -- 290 290 -- 24 24 314
Terceiro Grau 85 72 157 12 16 58 185

Pós-Graduação 256 10 266 02 07 09 275
TOTAL 341 439 780 14 61 75 885

Do pessoal docente, cerca de 50%, trabalha em Regime de Dedicação Exclusiva (DE),
cerca de 25% em Regime de 40 hs e 25% em Regime de 20 hs. A Tabela a seguir ilustra
o Quadro de Pessoal Docente por Regime de Trabalho.
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DEMONSTRATIVO DOS DOCENTES POR REGIME DE TRABALHO

SALVADOR, SIMÕES FILHO

1995

CATEGORIA FUNCIONAL

N° DE SERVIDORES

SALVADOR
SIMÕES FILHO

UNED
BARREIRAS

TOTAL

DOCENTE

1° E 2°
GRAUS

20 h 55 03 58

40 h 66 07 73

D.E. 145 04 149

SUBTOTAL 266 14 280

3°
GRAU

20 h 34 -- 34

40 h 17 -- 17

D.E. 24 -- 24

SUBTOTAL 75 -- 75
355TOTAL 341 14

Capacitação Técnica

Para instalação do curso de Engenharia Industrial Mecânica, o CEFET-BA desenvolverá
um Projeto de Formação  e Capacitação contínua dos professores, estimulando, também,
a participação dos técnicos  e docentes em cursos de pós-graduação, visando a
atualização permanente, tendo em vista as rápidas mudanças dos processos tecnológicos
e de trabalho, articulando as Coordenações de Pós-Graduação e de Pesquisa e Extensão.

No sentido de por em prática os seus pressupostos políticos e filosóficos, o CEFET-BA
abre espaço para a construção de linhas de pesquisa, envolvendo alunos e professores.
Essas linhas de pesquisa serão definidas de acordo com os interesses e a formação dos
docentes, articulados aos interesses do desenvolvimento científico e tecnológico do país.

Nesse sentido, cria também um Centro de Memória para abranger tanto a parte de
documentação, banco de dados, como de desenvolvimento tecnológico, em forma de
produção de livros, revistas, áudios, vídeos etc.

2 – CORPO DOCENTE

O corpo docente  do CEFET-BA, apresenta um perfil que demonstra o forte investimento
que a instituição tem feito para melhoria da qualidade dos seus recursos humanos.

Essa política de desenvolvimento de pessoal docente tem beneficiado diretamente aos
alunos e também ao crescimento qualitativo da instituição.
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Dos 341 docentes de Salvador e Simões Filho, que lecionam nos 2° e 3° graus, 75.0%
possuem cursos de pós-graduação.

Especificamente na categoria profissional de ensino superior, encontram-se pós-
graduados em Engenharia de Processamento (02); Educação Física IESAE (01);
Metodologia de Ensino Superior (17); Desenho (01); Engenharia de Segurança de
Trabalho (01); Física (01); Administração Hoteleira (02); Engenharia Metalúgica (01);
Engenharia Mecânica (01); Planejamento e Prática de Ensino (03); Educação (01);
Química Analítica (02); Engenharia Química (01); Segurança Industrial (01); Administração
de Empresas (01); Analista de Sistemas (02); Geofísica (01); Psicologia (01);Ciências
Físicas (01).

Essa situação deixa clara a necessidade de continuidade de capacitação, principalmente
na área específica de Engenharia Industrial Mecânica. Mostra também que o corpo
docente está apto a iniciar o curso de Engenharia Industrial Mecânica e que
gradativamente, mas em rápido período, haverá necessidade de capacitar docentes,
habilitando-os para o ensino de qualidade, com desenvolvimento de pesquisa e extensão.

3.7 – Síntese dos Curricula vitae dos dirigentes

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CEFET-BA
1996

UNIDADES ADMINISTRATIVAS OCUPANTES CARGO

DIRETORIA GERAL Roberto José Trípodi Marchi
José Aloizio Cavalcante Reis

Diretor Geral
Vice Diretor

GABINETE

Pedro Martins de Lima Chefe de
Gabinete

José Silva Lessa Assessor
Mariana Campos Meira Assessor
Nildon Carlos Santos Pitombo Assessor
Luiz Augusto de Castro Viana Procurador
Rivailda Silveira N. de Argollo Assessor
Washington J. Laranjeiras Borges Assessor

COORDENAÇÃO DE RECURSOS
HUMANOS

Antônio Carlos Cavalcante Chefe

DEPTO. de APOIO AO ENSINO I Maria Olindina G. de Carvalho Chefe
DEPTO. de ENGENHARIA E

MANUTENÇÃO I
Silvio Raimundo G. Santos Chefe

DEPTO. de ADM. de MATERIAIS e
PATRIMÔNIO

Mário Sergio R. de Sant’Anna Chefe

DEPTO. de ORÇAMENTO E
FINANÇAS

Margarida A.B.Magalhães Chefe

DEPTO. DE ENSINO DO 2° GRAU Isani Zuleide Moraes Vilas Boas Chefe
DEPTO DE ENSINO DO 3° GRAU Romenilson Rehem de Souza Chefe
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Mini Curriculum dos Principais Dirigentes

NOME Roberto José Trípodi Marchi
CARGO Diretor Geral
DATA NASC. 20/04/47
LOCAL NASC. Santa Inês – Bahia
FILIAÇÃO Odorico Batista Marchi e Tereza tripodi Marchi
ENDEREÇO Rua do Benjoim n°866 /Ap. 601 – Itaigara
GRADUAÇÃO Bacharel em Ciências Econômicas-Fac de Economia da Ufba-1971
PÓS-GRADUAÇÃO Espec. em Organização de Sistemas e Métodos pelo CETEAD/Ufba

NOME José Aloizio Cavalcante Reis
CARGO Vice Diretor
DATA NASC. 03/05/46
LOCAL NASC. Inhambupe – Bahia
FILIAÇÃO Pedro da Rocha Reis e Maria Cavalcante da Rocha Reis
ENDEREÇO Rua Gaspar S. Cunha, Qd. 43, Lote 05, Jardim Armação
GRADUAÇÃO Licenciatura em Física – Ins. de Física da UFBA – 1972
PÓS-GRADUAÇÃO Espec. Programação e Metodologia do Ensino Superior – Ufba-1982

NOME Pedro Martins de Lima
CARGO Chefe de Gabinete
DATA NASC. 08/05/26
LOCAL NASC. Fortaleza – Ceará
FILIAÇÃO Francisco Martins de Lima e Carminha Martins de Lima
ENDEREÇO Rua das Araras, 261. Ed. Ibaraé-Ap. 203 Cond. Quinta do Ímbuí –

Paralela
GRADUAÇÃO Bel Ciências Econômicas – Univ. Federal do Rio G. Norte 1963
PÓS-GRADUAÇÃO Espec. em Técnica de Ensino Curso CTE – MEC, em convênio com

o Exército (F. Duque de Caxias)
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NOME Antônio Carlos Cavalcante
CARGO Chefe de Coordenação de Recursos Humanos
DATA NASC. 30/08/52
LOCAL NASC. Salvador – Bahia
FILIAÇÃO Rubens Cavalcante e Hilda Luciana dos Santos
ENDEREÇO Av. D. João VI – 1.100 Edf. Pérola Ap. 108 – Brotas
GRADUAÇÃO Administração Hoteleira

NOME Isani Zuleide Moraes Vilas Boas
CARGO Chefe do Departamento de Ensino do 2° Grau
DATA NASC. 09/01/50
LOCAL NASC. Conceição do Jacuípe – Bahia
FILIAÇÃO Isaac de Azevedo Moraes e Nicéia Solange Moraes
ENDEREÇO R. Manoel Dias de Moraes, Bl. 01, Ed. Maria Auxiliadora-Ap 101

Jardim Ipipema – Ondina
GRADUAÇÃO Licenciatura plena – Licenciada em Letras Vernáculas c/ Inglês Inst.

Letras da UFBA

NOME Romenilson Rehem de Souza
CARGO Chefe do Departamento de Ensino do 3° Grau
DATA NASC. 09/11/53
LOCAL NASC. Euclides da Cunha – Bahia
FILIAÇÃO Roque Vitório de Souza e Clarice Rehem de Souza
ENDEREÇO Rua Jacarandá, 879 Ap. 203 B Ed. Ticiano Pq. Florestal
GRADUAÇÃO Bacharel e Licenciatura Plena em Química

NOME Nildon Carlos Santos Pitombo
CARGO Assessor
DATA NASC. 12/10/50
LOCAL NASC. Mata de São João – Bahia
FILIAÇÃO Nelson da Cunha Pitombo e Maria de Lourdes Santos Pitombo
ENDEREÇO Rua Visconde de Itaboraí, 948, Ap. 203-Ed. Leblon – Amaralina
GRADUAÇÃO Licenciatura em Física – UFBA – Instituto de Física - 1976
PÓS-GRADUAÇÃO Mestrado em Educação – UFRGS, Faculdade de Educação - 1981
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NOME José Silva Lessa
CARGO Assessor
DATA NASC. 20/01/44
LOCAL NASC. Livramento de Brumado – Bahia
FILIAÇÃO Jacó de Castro Lessa e Sibilina Lopes da Silva
ENDEREÇO Conj. Sta. Madalena, 07, Ap. 402 – Rio Vermelho
GRADUAÇÃO Licenciatura em História – FECH/UFBA – 1971
PÓS-GRADUAÇÃO Esp. Em Educ. Concentração em Ensino – Fac de Educação

UFRGS -1981

NOME Rivailda Silveira Nunes de Argollo
CARGO Assessora
DATA NASC. 16/09/65
LOCAL NASC. Vitória da Conquista – Bahia
FILIAÇÃO Pedro Alves Nunes e Antônia Silveira Nunes
ENDEREÇO Cond. Amazônia – Ed. Rio Caiçara Ap´. 1001 Imbuí – Paralela
GRADUAÇÃO Análise Química Industrial – UFB/ Inst. Química – 1987
PÓS-GRADUAÇÃO Adm. Pública – UFBA Escola de Administração

NOME Washington José Laranjeiras Borges
CARGO Assessor
DATA NASC. 24/05/55
LOCAL NASC. Salvador – Bahia
FILIAÇÃO Apolinário laurêncio Borges e Osvaldina Alves Laranjeiras
ENDEREÇO Praça Almeida Couto – 266/ Ap. 903 – Nazaré
GRADUAÇÃO Tecnologia Elétrica – CENTEC – 1981

Processamento de Dados – FACS – 1987
Administração de Empresas – FACS - 1991

PÓS-GRADUAÇÃO Planejamento Governamental e Gestão Financeira/ UFBA – 1992
Metodologia do Ensino Superior – Centro de Pós-Graduação Olga
Mettig (cursando)
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NOME Maria Campos Meira
CARGO Assessora
DATA NASC. 01/05/48
LOCAL NASC. Salvador - Bahia
FILIAÇÃO Aristeu Nogueira Campos e Odete de Almeida Campos
ENDEREÇO Rua Padre Manoel Barbosa – 27 Edf. Casa Branca Ap. 801/ Itaigara
GRADUAÇÃO Pedagogia/ UFBA - FACED

NOME Maria Olindina Gomes Carvalho
CARGO Chefe de Departamento de Apoio ao Ensino
DATA NASC. 07/06/49
LOCAL NASC. Alagoinhas – Bahia
FILIAÇÃO Honório Gomes e Maria Antonieta Gomes
ENDEREÇO Parque Residencial Vale do Sol-Bl. 21 Ap. 303 Resgate – Cabula
GRADUAÇÃO Pedagogia/ UFBA - FABEB

NOME Silvio Raimundo Gonzaga Santos
CARGO Chefe de Departamento de Engenharia e Manutenção
DATA NASC. 18/08/55
LOCAL NASC. Salvador – Bahia
FILIAÇÃO Geraldo José dos Santos e Maria de Lourdes Gonzaga Santos
ENDEREÇO Rua Direta do Santo Antonio/ 500 Bairro de santo Antonio
GRADUAÇÃO Licenciatura Plena em Edificações – CETEBA em convênio com a

UCSAL/ 1798
PÓS-GRADUAÇÃO Especialização em Metodologia de Ensino Superior – Fac. De

Educação da Ba - 1984
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NOME Mario Sergio Rosas De Sant’Anna
CARGO Chefe de Departamento de Administração de Material e Patrimônio
DATA NASC. 20/09/55
LOCAL NASC. Salvador – Bahia
FILIAÇÃO Antônio Joaquim de Sant’Anna e Coralia Rosas de Sant’Anna
ENDEREÇO Residencial Vila Verde, 280 – Edf. Embauba Ap. 703 – Matatu
GRADUAÇÃO Matemática/ UCSAL
PÓS-GRADUAÇÃO Metodologia do Ensino Superior – Centro de Pós-Graduação Olga

Mettig (cursando)

NOME Margarida Angélica Bispo Magalhães
CARGO Chefe de Departamento de Orçamento e Finanças
DATA NASC. 12/11/53
LOCAL NASC. Ilhéus – Bahia
FILIAÇÃO Nestor Souza Magalhães e Aigahi bispo Magalhães
ENDEREÇO Rua Artur d Almeida Couto/ 16 Ed. Praia de Atalaia – Ap. 502 – Vila

Laura
GRADUAÇÃO Ciências Contábeis – UCSAL - 1983



3.8 – Projeto do Regimento da Instituição

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° 6.344, de 6 de julho de 1976, 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° A estrutura básica do CEFET-BA compreende:
1. Conselho Diretor
2. Diretoria Geral
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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 de Cadastro
2.5.5 Coordenação 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

2.11.1Setor de Recursos Audiovisuais
2.12 Coordenação de Editoração Gráfica

2.12.1Setor de Serviços Gráficos

2.13 Diretoria de Desenvolvimento do Ensino

2.13.1Departamentos Acadêmicos
2.13.2Coordenações de Cursos
2.13.3Coordenações de Áreas
2.13.4Coordenação Técnica de Pós-Graduação e Pesquisa
2.13.5Gerência de Registros Acadêmicos
2.13.6Coordenação Técnica de Seleção de Alunos
2.13.7Coordenação Técnica Pedagógica
2.13.8Gerência 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

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

2.14.2Gerência 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
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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
2.16.1Gerência de Orçamento, Controle e Análise

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

2.16.2Gerência 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
2.17.1Divisão 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 e 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



59

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 1.652, 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, cujas 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.
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§ 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 nos 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
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seja submetido pela Diretoria-Geral.

SEÇÃO III
DA DIRETORIA GERAL

Art.9º À 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 CEFET-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;
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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.
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Art.18. Os representantes discentes e seus respectivos suplentes terão mandato de
01 (um) 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:

I - pelo Diretor-Geral e Vice-Diretor do CEFET-BA;

II - pelo Diretor da Diretoria de Desenvolvimento do Ensino;
III - 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,



64

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;
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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 periódico 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 agências de financiamento e cooperação
técnica;

VIII - coletar, atualizar e tratar os dados físicos e operacionais da Instituição.

Art. 28. À Divisão de Planejamento e Controle Orçamentário compete:

I - elaborar a Proposta Orçamentária do Centro a partir da compatibilização das
necessidades de recursos dos órgãos acadêmicos e administrativos;
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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:

I - 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;
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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 redistribuídos 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 das 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:

I - manter atualizado o quadro de lotação do Órgão;

II - organizar e atualizar os registros referentes às atividades funcionais;

III - controlar afastamento e freqüência dos servidores;
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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,
visando  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;

IX - 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;

XIII - desempenhar outras atividades relacionadas com a sua área de atuação.

Art. 35. À Procuradoria Jurídica, órgão vinculado à Advocacia Geral da União,
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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 área 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, econômica e financeira de
"Hardware" e "Software";

III - avaliar as alternativas de processamento, ao nível de "Hardware" e "Software"
para operacionalização de sistemas;



70

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 - atender aos usuários de informática do CEFET-BA;

VI - divulgar e orientar a utilização dos recursos de informática homologados por
órgão competente;

VII - apoiar as Áreas de Ensino, Extensão e Pesquisa na utilização dos recursos de
Informática;

VIII - 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 produtivos da sociedade;
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II - elaborar programas de comunicação interna e externa;

III - planejar e implementar programas comunitários, de apoio as artes, concursos e
campanhas de cunho social;

IV - promover pesquisas de opinião pública e analisar resultados;

V - elaborar programas de comunicação interna em conjunto com os demais
setores da Instituição;

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,
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incluindo serviços tradicionais como empréstimo de material bibliográfico e uso de
tecnologias avançadas como correio 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 anuais de desempenho do Setor;

XIII - executar outras tarefas relacionadas com suas atividades.

Art. 42. À Coordenação de Multimeios, compete:

I - promover a produção de material didático, necessário ao desenvolvimento das
atividades acadêmicas;
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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. À 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:

I - 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
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Art. 46. À Diretoria de Desenvolvimento do Ensino compete:

I - proporcionar as condições para o aperfeiçoamento contínuo do ensino em todos
os seus níveis, visando a 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 todos os graus, 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.

XIV - desenvolver outras atividades na área de sua competência;

Art. 47. Aos Departamentos Acadêmicos competem:

I - elaborar seu plano de atividades, contemplando as funções de ensino, pesquisa e

extensão;
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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;

XII - 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;
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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;
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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 fazer cumprir os prazos previstos
em calendário escolar quanto às 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.

Art. 49. Às Coordenações de Área competem:

I – 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;
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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 Áreas 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;
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XV - possibilitar aos docentes/pesquisadores o desenvolvimento de pesquisas
relacionadas às necessidades do ensino.

Art. 51. À 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. À 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 contínuo 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;
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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 para 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
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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. À 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 psico-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 análise 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.
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Art. 55. À Coordenação de Acompanhamento das Atividades do Ensino, compete:

I -adotar medidas e instrumentos de controle e de acompanhamento da freqüência
dos docentes;

II - informar à 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 - tomar 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. À Coordenação de Educação Continuada compete:

I - assegurar condições necessárias para realização de cursos de treinamento,
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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. À 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;

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
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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. À 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.
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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. À 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:



86

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;

IX - manter arquivo atualizado das normas e instruções inerentes às suas
atividades.

Art. 69 À Divisão de Contabilidade compete:

I - produzir operações de contabilidade analítica dos atos e fatos da gestão

orçamentária, financeira e patrimonial;
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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 - manter arquivo organizado das conformidades diárias;

IX – proceder os registros contábeis do almoxarifado;

X - apurar e informar mensalmente, o valor a recolher do PASEP na forma da
legislação vigente;

XI - 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,
portaria, 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;

III - 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;
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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;

VII - 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
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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;

V - 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. À Divisão de Serviços Auxiliares compete coordenar, orientar e
supervisionar a execução das atividades das respectivas seções.

Art. 76. À Seção de Documentação, Arquivo e Comunicação, 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 processos ou documentos arquivados, bem como
cópias formalmente requisitadas à autoridade competente da área;

V - recepcionar, prestar informações ao público e/ou encaminhar o interessado ao
setor 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. À Seção de Transporte compete:

I - zelar pela boa conservação e manutenção dos veículos e proceder aos reparos
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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. À 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. À Divisão de Projetos compete:

I - orientar, coordenar e supervisionar as atividades da divisão;
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II - elaborar projetos e especificações para construção, ampliação, reforma,
manutenção e melhoramento 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
melhoramento das 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 CEFET-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 – propor 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 elétricas,
sonoras, telefônicas.

V - executar outras tarefas relacionadas as suas atividades.



92

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, a
fim 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 contínuo 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. À Coordenação de Biblioteca tem suas competências definidas pelo Art. 40.

Art. 87. À Coordenação de Apoio Didático, compete:

I - elaborar o material didático necessário ao desenvolvimento dos processos
acadêmicos;

II - programar e controlar a utilização dos equipamentos de uso didático;
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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
curriculares e extra - curriculares.

Art. 88. À 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. 89. À Coordenação de Assistência Médico – Odontológica, compete:

I - prestar assistência médica e odontológica ao corpo discente da Escola;

II- realizar exames de saúde pré-admissionais 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;
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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 anuais de desempenho do Setor;

XIII - executar outras tarefas relacionadas com suas atividades.

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 necessários 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
patrimoniais distribuídos;

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:
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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 controlar o fluxo de entrada e saída de pessoas, materiais e veículos;

VI - executar outras atribuições relacionadas às suas atividades.

Art. 93. Ao Setor de Limpeza e Vigilância compete:

I - controlar e/ou realizar atividades de serviços de higiene e limpeza;

II - realizar atividades de ajardinamento das áreas verdes da unidade;

III - orientar, coordenar e supervisionar as atividades de vigilância e segurança das
dependências da unidade;

IV - apresentar relatórios de desempenho do Setor;

Art. 94. À 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.
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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 de criação e suspensão de
cursos, em consonância 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, encaminhando-as ao setor competente.

Art. 97. À Coordenação de Cooperação Técnica, Acompanhamento e Avaliação
compete:

I - buscar junto aos órgãos financiadores, a viabilização econômica ou tecnológica
dos projetos de pesquisas, cursos e outros eventos relacionados à formação de Recursos
Humanos;

II - articular-se com os demais órgãos, interna e externamente, com vistas a
consecução integrada dos objetivos do Centro de Treinamento e Desenvolvimento de
Recursos Humanos;

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 CEFET-BA;

c) proposta de cursos de 2º grau, superior e pós-graduação;
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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 permanentes ou temporárias quando se fizerem
necessárias;

XII - outorgar títulos honoríficos, 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 CEFET-BA;

XV - delegar atribuições e constituir procuradores.

Art. 99. São atribuições do Vice-Diretor:

I - substituir o Diretor-Geral em suas faltas e impedimentos;

II - participar das reuniões 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:
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I - assistir o Diretor-Geral no desempenho de suas funções 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 legal 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 informações e prestar esclarecimentos em consultas de
natureza jurídica, formulados pelos órgãos superiores do Centro e propor medidas legais e
regulamentares;

V - orientar e presidir inquéritos administrativos e sindicâncias 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 - supervisionar, 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;
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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 atribuídas pelo Diretor-Geral.

Art. 104. Aos Diretores, Coordenadores, Gerentes, Chefes de Departamento, do
Cento de Treinamento, de Divisões, de Serviços, 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 financeiros, 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;
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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  de processo
administrativo, sanções disciplinares ao corpo docente, discente e técnico-administrativo,
no que couber;

IX - deliberar sobre assuntos disciplinares do corpo discente;

X - encaminhar 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 CEFET-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:
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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 - 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;

XIII - representar o Departamento no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;

XIV - 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 contínuo 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 curricular 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 materiais necessários 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
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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 pedagógicos 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, re-orientações 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 necessários 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.
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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 com a emissão de documentos
dos alunos;

III - proceder a organização das turmas no inicio de cada período letivo em
consonância com 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 - fazer 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 disciplinas;

II - acompanhar o processo de ensino-aprendizagem;

III - convocar reuniões técnicas para discussão e deliberação das questões relativas
ao ensino e à aprendizagem;

IV - convocar as reuniões do Conselho de Classe, no âmbito do 2º grau;
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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:

I - divulgar 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 à manutenção da ordem
escolar;

IV - distribuir tarefas entre os assistentes de alunos;

V - supervisionar os mecanismos de controle das aulas, fornecendo todas as
informações à 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
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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 CEFET-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;
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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 sensu”, 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.
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Parágrafo Único. A organização dos currículos obedecerá às instruções baixadas pela

Diretoria de Desenvolvimento do Ensino, ouvido o Conselho de Ensino Pesquisa e

Extensão e aprovadas pelo Conselho Diretor.

Art. 121. O currículo será desenvolvido:

§1º 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.

§2º 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.

§3º 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 do 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 reservado para 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.
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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 série, 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 apenas
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;



109

b) óbito de familiares;

c) obrigações militares;

d) participação em 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 que não obtenha freqüência mínima legal, tanto para o
Ensino Superior como para o 2º Grau.

§ 3.º A verificação e registro da freqüência é de responsabilidade do professor e
seu controle, para efeito dos registros escolares, pela Gerência de Registros Escolares.

Art. 132. O aproveitamento acadêmico será objeto de 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.



110

Parágrafo Único. O estágio deverá ser planejado, executado, acompanhado e
avaliado em 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 de 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 contínuo das atividades do CEFET-
BA.

Art. 137. A Diretoria de Desenvolvimento do Ensino, por proposta dos
Departamentos Acadêmicos, poderá programar período letivo especial, em regime
intensivo, com a finalidade de proporcionar ao aluno:

I - recuperação;

II - adiantamento dos currículos 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.

SEÇÃO X
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;
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IV - 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 e 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 à 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.
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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-BA 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 em 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.
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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 ter as 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 Departamento 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;
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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 regularmente
matriculados nos cursos oferecidos.

Art. 152. São direitos e deveres do corpo discente:

I - 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 colegiados;

VII - eleger os seus representantes;

VIII - obedecer, no que couber, as normas e dispositivos constantes deste
Regimento e demais da Administração do CEFET-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
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uma única vez.

Art. 155. Para que o discente possa candidatar-se a um cargo nos órgãos de
representação estudantil e 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:

I - advertência verbal;

II - advertência pública;

III - suspensão;

IV - desligamento.
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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-Geral;

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 apuração das 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 de
regulamento 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
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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,
para a eleição dos candidatos que integrarão a lista a ser encaminhada ao Ministro de
Estado 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.
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3.9 – Adequação do Projeto Pedagógico

A) Pressupostos Pedagógicos

O CEFET-Ba é constituído por um corpo de alunos, professores e funcionários que, juntos,
por sua expressão e ação constroem o trabalho educacional.

É importante, no entanto, ter claro que essa construção tem, como elementos de
elaboração, as conexões com outras instituições educacionais, econômicas e políticas.
Em termos concretos, isso significa que o CEFET-Ba situa o seu currículo (professores,
alunos, métodos de ensino, conteúdos et.), num contexto histórico-político que revela seus
interesses sociais e educacionais.

A tarefa político-educacional do CEFET-Ba é conduzir este processo no sentido de
oportunizar, àqueles que o procuram, a formação de cidadãos conscientes, críticos e
portanto eficazes na transformação da sociedade.

Os pressupostos políticos e filosóficos da prática pedagógica do CEFET-Ba baseiam-se
na “teoria da pedagogia crítica”. Nessa teoria a construção do pensamento crítico é pré-
condição para a liberdade humana, habilitando o indivíduo à ação consciente.

Educar para a cidadania é a sua tarefa e a educação, como diz GIROUX (1986), para se
tornar emancipatória, deve começar com o pressuposto de que seu principal objetivo não
é “ajustar” os alunos à sociedade existente; ao invés disso, sua finalidade primeira deve
ser estimular suas paixões, imaginação e intelecto, de forma a torná-los aptos a desafiar
as forças sociais, políticas e econômicas que oprimam suas vidas.

Em termos mais concretos, o trabalho educacional deve levar os estudantes a aprender
não apenas a avaliar a relação entre seus projetos e o contexto social existente de acordo
com suas próprias pretensões, mas devem também aprender a criar novas perspectivas e
possibilidades de atuar socialmente.

O CEFET-Ba tem como pressuposto a natureza ativa da participação dos alunos no
processo ensino-aprendizagem. Com base no pensamento de GIROUX, isso significa que
as relações pedagógicas devem ser problematizadoras, dando sempre aos alunos a
oportunidade de produzir, bem como de criticar os significados. Sob tais condições, o
saber pode ser visto como mais do que uma questão de aprender determinado corpo de
conhecimentos; deve ser visto como um engajamento crítico que visa distinguir entre
essência e aparência, entre verdade e falsidade. O conhecimento é definido através das
mediações e papéis sociais que fornecem o contexto, para produzir seu significado e
distribuição. Nesse sentido torna-se o mediador da comunicação e do diálogo entre os que
constroem o conhecimento.
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B) Delineamentos Metodológicos

1) Interdisciplinaridade

Acredita-se que a ação educativa crítica liberta o homem da opressão que a natureza
social lhe impinge. Como paidea14, o espaço político privilegiado para a veiculação da
cultura, do conhecimento, é a escola. O desvelar de uma consciência da praxis na
docência, dá-se na forma de mediação exercida entre o aluno e o conhecimento.

Além do fornecimento de condições para o desenvolvimento de conhecimentos básicos, o
sentido a ser imprimido à prática pedagógica, isto é, tornar o pedagógico mais político,
colocar o professor diante da tarefa de encarar a escolarização como uma disputa de
significados, uma luta acerca das relações do poder. Como ato político, a ação educativa
exige clarificação das relações de força presentes no meio social em que se insere.

Nesse sentido o CEFET-Ba desenvolve o seu trabalho, orientando o ensino para a
convergência, estimulando a abordagem interdisciplinar, aprofundando a
interdependência entre os conteúdos de ensino a fim de atingir a maior integração
possível entre os conteúdos, evitando a segmentação comum nas abordagens dos
processos de ensino, que se contradiz frontalmente com os processos mentais de
aprendizagem.

O CEFET-Ba tem buscado promover a democratização do saber, pela superação da
fragmentação, tanto das áreas de conhecimento, quanto da organização da instituição e
da sua relação com a comunidade.

Enquanto instituição de ensino de 2º e 3º graus, o CEFET-Ba busca a unidade e a
universalidade a partir da construção do conhecimento, com base, inicialmente, em
conteúdos generalistas, com objetivo de formar cidadãos capazes de articularem as
diferentes áreas do conhecimento, orientados para a elaboração da síntese, para evoluir,
posteriormente, no sentido da especialização.

O estímulo a pesquisa tem sido uma forma de colocar em destaque a mutualidade do
conteúdo, da convergência do conhecimento e da interrelação entre os departamentos.

FAUDEZ (1994) cita alguns princípios para uma ação interdisciplinar, que podem ser
adotados na prática dos docentes, tanto na relação entre os docentes, como na relação
com os alunos:

 democratização do saber, pela superação da fragmentação tanto das áreas de
conhecimento, quanto da organização da escola e da sua relação com a comunidade.

_________________________
14 Paidea não é, apenas, um nome simbólico. Se conteúdo e significado só se revela quando
mergulhamos no mundo GREGO. A civilização, cultura, tradição, literatura e educação grega são
aspectos de um conceito que de fato não se restringe a cada um deles, mas a todos em interação e
independência.



120

 valorização da experiência humana, cultural e lingüística dos alunos, como ponto de
partida indispensável ao desenvolvimento de capacidades e incorporação de
informações que lhes garantam não apenas o acesso ao conhecimento acumulado
como aos métodos e técnicas que o tornam acessível e passível de ser transformado.

 formação pela interformação de todos os participantes do processo educativo, o que
implica diálogo, sem escamotear assimetrias e diferenças.

2) Desenvolvimento da Pesquisa:

Contribuição à Construção do Conhecimento

Admitindo-se que a ação pedagógica não se restringe aos componentes técnico-práticos,
nem aos psicológicos e nem aos sócio-políticos, sendo ao invés disso, uma totalidade à
qual afluem determinantes econômicos, sociais, biológicos, espera-se que a atuação dos
profissionais de educação se amplie e passe a ver o ato educativo fundido ao ato de
pesquisar, conhecer. Assim concebendo o ato educativo, a ação de pesquisar passa a ser
trabalhada diretamente articulada com a construção crítica do conhecimento.

Se pensar crítica ou filosoficamente implica em problematizar o objeto de conhecimento, ir
à sua raiz e o redescobrir; implica na atitude de inquerir pressupostos, tem-se no pensar
crítico o exercício condição, o elemento preparatório para a produção do conhecimento
efetuado na pesquisa.

A pesquisa articulada ao ensino será uma atividade fundamental no CEFET-Ba. Todas as
demais atividades tomarão significado na medida em que concorram para proporcionar à
pesquisa, a investigação crítica, o trabalho criativo no sentido de aumentar o cabedal
cognitivo da humanidade, formando profissionais de alto nível tecnológico e fazendo
ciência, desenvolve-se as mais altas formas de cultura e reflexão. LUCKESI (1986). Uma
universidade – como diz o referido autor e, no nosso caso, o CEFET-Ba – como
instituição de ensino superior, que não toma a si a tarefa de refletir criticamente e de
maneira continuada sobre o momento histórico em que vive; sobre o projeto de sua
comunidade, não está realizando sua essência, o que a caracteriza.

Temos a responsabilidade de formar quadros superiores eficientes e, a missão do
CEFET-Ba não se esgota na mera transmissão do que já é sabido, a instituição deve
fazer avançar o saber.

3) Teoria e a Prática – Unidade no Processo Ensino-Aprendizagem

A teoria e a prática deve ser vista enquanto unidade. Essa condição significa
intercomplementaridade, interdependência, dois aspectos que se fundem, não se
confundindo, sob qualquer hipótese, com identidade. GIROUX (1983).

Como está colocado em documento do CEFET-Ba – UNED/BARREIRAS (1994) – as
aulas práticas de um modo geral, jamais serão desvinculadas dos conteúdos teóricos.
Pelo contrário, realizam-se a partir destes e a estes convergem. Assim, as atividades
decorrentes delas terão seu planejamento realizado no conjunto da disciplina, sem haver
planos distintos.
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A abordagem dos conteúdos deve permitir que, da fusão entre a teoria e a prática sejam
produzidas sínteses. A síntese deverá acompanhar o processo de formação do aluno, no
sentido de garantir a visão de totalidade, que deve ser inerente ao processo de
conhecimento.

Segundo BARRAL (1995), “a atuação do CEFET-Ba está aberta à área tecnológica em
geral, podendo, assim, responder às necessidades impostas pelo avanço técnico-
científico em atividades ligadas a qualquer setor da economia. Para isso é preciso
adequar sua estrutura em função da nova missão, considerando a complexidade do
ambiente tecnológico nos seus vários níveis, com as interações existentes entre ciência e
tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, descoberta, invenção e inovação tecnológica,
formação geral e profissional, formação docente para o ensino nos vários níveis,
metodologias de ensino e tecnologia educacional, interação empresa-escola, educação
continuada etc.”

Para realização de suas atividades, o CEFET-Ba deverá estar cada vez mais articulado
as universidades existentes tanto no Estado, como fora dele. É fundamental a articulação
com a Universidade Federal da Bahia e seus vários setores acadêmicos ou de apoio a
educação em geral. Esse é um cuidado importante para que o CEFET-Ba não tenha
qualquer caráter de escola de ensino superior isolada e esteja integrada acadêmica e
administrativamente, no desenvolvimento de pesquisa, ensino e extensão.

4) A Avaliação no Processo Ensino-Aprendizagem

A avaliação não pode ser pensada, separadamente, do processo ensino-aprendizagem. A
dificuldade que temos para enfrentar a avaliação reside, exatamente, no hábito que temos
de relacionar a avaliação ao algoz julgamento e, raramente, o crescimento, interação,
desenvolvimento afetivo, etc.

Se internalizarmos a avaliação ao nosso cotidiano, passamos a encará-la com mais
naturalidade, como uma etapa de todos os trabalhos que realizamos, e, muito
rapidamente, incorporaremos esse hábito à nossa cultura. No trabalho, nos estudos, nas
atividades em que precisamos ter um certo controle sobre os seus resultados, é
importante avaliar. É importante avaliar para percebermos o nosso próprio crescimento.

A avaliação enquanto momento pedagógico da prática educativa tem uma função auto-
educadora e conscientizadora, constituindo-se numa reflexão sobre a experiência vivida.
A sua utilização é a maneira mais eficiente de enfrentar os problemas e superá-los.

A avaliação é dinâmica e tem o caráter de redimensionamento do trabalho educativo.
Nesse caso, envolve todos os componentes do processo educacional, alunos,
professores, técnicos, etc. O professor tem um papel importante, de mediador do
processo de discussão.

Como prática de acompanhamento e avaliação pedagógico, utilizar-se-a enfaticamente
seminários, Estágios, Projeto de fim de curso (Monografia).
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 Seminários

Os seminários serão usados como forma de estudar mais profundamente um tema. Deve
ser um processo preliminar ao estudo monográfico, feito de forma interdisciplinar. Terá
sempre a orientação de um professor ou de um especialista para esclarecimentos acerca

das dificuldades teóricas e das conclusões obtidas, submetendo, portanto, o trabalho à
crítica de grupo de colegas e de especialistas.

No caso dos seminários interdisciplinares de pesquisa, eles estão programados para
terem a participação dos vários professores e alunos, que ajudarão ao expositor a abordar
sua temática sob vários enfoques que interesse ao estudo. A validade do uso desta
técnica está na medida da sua capacidade de envolver todos os participantes no processo
de discussão.

 Estágios

A metodologia de ensino das matérias de formação profissional específica deverá
comportar, obrigatoriamente, além de trabalhos práticos, atividades de planejamento e de
projeto.

O estágio é um compromisso do CEFET-Ba que deverá indicar, acompanhar, avaliar as
condições do aluno e da instituição em que foi realizado; o desempenho do aluno e da
relação entre as duas organizações. Destaca-se que o estágio é importante porque é o
momento em que é possível ver mais claramente a relação entre a teoria e a
aplicabilidade do conhecimento.

Os estágios durante o curso tem um caráter mais diagnóstico do que somativo porque
oportuniza ao aluno discutir a sua prática profissional e ter tempo hábil de dirimir as
deficiências.

Ao fim dos estágios serão realizados seminários em que o aluno apresentará suas
vivências e sugestões para melhoria dos mesmos.

 Projeto de fim de Curso (Trabalho monográfico)

O trabalho monográfico é voltado para solução de problemas, logo pode ser pensando em
termos de desenvolvimento de pesquisa científica, em função dos recursos metodológicos
que exige para sua elaboração.

A monografia é o resultado do estudo científico de um tema, ou de uma questão mais
específica sobre determinado assunto; vai sistematizar o resultado das leituras,
observações, críticas e reflexões feitas pelo aluno. Versará sobre o tema escolhido para o
Projeto de fim de curso.

Sua elaboração implica em um processo de trabalho em duas etapas. A primeira, de
elaboração do projeto, exposição e discussão do mesmo em Seminário, com duração de
um semestre. A Segunda é a execução do Projeto.
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Essa monografia será desenvolvida no último semestre do curso. Essa divisão em etapas
favorecerá a oportunidade de realizá-lo com tranqüilidade, rigor científico e reflexão
crítica, elementos indispensáveis a qualquer tipo de pesquisa. CARVALHO (1988).

5) Extensão e Intercâmbio

O compromisso do CEFET-Ba., para com a sociedade não se restringe apenas ao
oferecimento de Cursos Técnicos e Tecnológicos de qualidade, mas se estende também
à realização de serviços que visam uma maior integração da Instituição de Ensino com a
comunidade, buscando a parceria como forma de crescimento das partes envolvidas.

Nessa linha de raciocínio, o CEFET-BA:

 presta SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, que envolve projetos, ensaios, usinagens,
análises e outros que sejam compatíveis com a realidade da Instituição;

 desenvolve PESQUISAS TECNOLÓGICAS APLICADAS bem como CONSULTORIAS
nas áreas de atuação;

 promove CURSOS DE CURTA DURAÇÃO e de EDUCAÇÃO CONTINUADA nas
diversas áreas, visando a qualificação e/ou a reciclagem de profissionais dos diversos
setores da economia;

 estabelece parcerias com Instituições de Ciência e Tecnologia, e com Empresas
locais e regionais, visando a COOPERAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA;

 organiza e participa de EVENTOS CIENTÍFICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS,
visando a integração com outras instituições e com a comunidade em geral;

 colabora com a comunidade cedendo as suas INSTALAÇÕES FÍSICAS para a
realização de eventos.

O CEFET-Ba, também oferece à comunidade o Curso Pró-Técnico que se caracteriza
como curso preparatório para o Exame de Seleção aos Cursos de 2º Grau, voltado para
atender prioritariamente alunos carentes da Rede Pública de Ensino do 1º Grau. Para
ingresso no Pró-Técnico, os candidatos também submetem-se a um Exame de Seleção
sobre os conteúdos programáticos do 1º Grau.

O Curso Pró-Técnico é oferecido em todas as unidades do CEFET-Ba, com exceção da
Unidade de Simões Filho, onde atualmente são ministrados apenas cursos de 3º Grau.

Estudos estão sendo feitos junto à Comunidade Externa, em especial a Comunidade
Empresarial, com o objetivo, de serem implantados novos cursos para atender as
exigências regionais, a demanda do mercado de trabalho e as expectativas da sociedade.
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4. DO CURSO E HABILITAÇÃO

4.1 – Concepção, Finalidade e Objetivos

A concepção da proposta do curso de engenharia industrial Mecânica do CEFET/Ba é de
formar engenheiros industriais de planejamento e de execução para atuar diretamente em
atividades produtivas com perfil adequado para a supervisão de serviços industriais,
operação de máquinas, desenvolvimento de métodos e processos e controle da produção
com ênfase na área de projetos de Construção de Máquinas ou Produção Mecânica.
O Projeto do Curso de Engenharia Industrial Mecânica proposto pelo CEFET/Ba oferecerá
profissionais de formação científica tecnológica e de alta qualificação para atuar em
Empresas Industriais do estado da Bahia e da região Nordeste do país.

Desta forma, podemos afirmar que o Curso de Engenharia industrial Mecânica do
CEFET/Ba contribuirá decisivamente para o fornecimento de mão-de-obra qualificada para
manter a taxa de crescimento do desenvolvimento sócio-econômico da nossa região, além
de fomentar a prática de geração de tecnologia de novos produtos e dar o apoio
necessário nas áreas de projetos, montagem industrial, manutenção industrial, no
planejamento de indústrias químicas, petroquímicas, agroindustrial e irrigação, mineração,
área de elétrica, construção civil, transporte e indústria pesqueira, empresas de produtos
eletrodomésticos e hospitalares, sistemas de energia alternativa, tendo como suporte os
recursos da informática aplicada à engenharia e da automação industrial, fundamentado
no sistema do Controle da Qualidade Total, na normalização, padronização e na
segurança dos projetos de engenharia.

4.1.1 – Mercado de Trabalho e Perfil Profissional

A) O Perfil do Engenheiro Industrial Mecânico

Os cenários vistos apontam para uma realidade próxima, onde se destacam os seguintes
pontos:

 produção bens padronizados para atendimento ao mercado mundial;
 vida dos produtos cada vez mais efêmera;
 projeto e produção de bens em diferentes países para fazer face a competitividade

crescente;
 profundas alterações nas relações capital-trabalho;
 volume cada vez maior de conhecimentos científicos e tecnológicos disponíveis;
 supressão de postos de trabalho e exigência de crescente qualificação para novos

postos de trabalho criados;
 concentração da força de trabalho no setor terciário;
 desenvolvimento tecnológico cada vez mais dependente das atividades de

pesquisa.

Nessas condições, prevê-se que “as fábricas do futuro serão flexíveis, com uso de
máquinas programáveis e facilidade de adaptação das linhas de produção, comandadas
por computadores”. ABENGE/CONFEA – (1991). Esta escalada tecnológica leva a uma
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concentração cada vez maior de poder político e econômico nas mãos de poucos que
detém competência científica.

No mundo inteiro discute-se a reformulação do perfil da formação do novo engenheiro,
investindo-se somas elevadas para a análise e estudos curriculares. Os resultados destas
análises apontam algumas deficiências na formação atual, como nos EUA, onde
industriais detectam os pontos seguintes:

 dificuldades na comunicação oral e escrita;
 dificuldades de efetuar trabalhos em grupo;
 dificuldades em atuar interdisciplinarmente;
 falta de pensamento crítico;

No Brasil, as avaliações realizadas assinalam os seguintes pontos críticos na formação
dos Engenheiros;

 formação teórica, considerada apenas razoável;
 deficiência em conhecimentos específicos;
 poucas habilidades práticas em conseqüência dos cursos excessivamente

verbalizantes e literários.

O perfil obtido, com base nos estudos desenvolvidos no Brasil, revela os seguintes
requisitos necessários na formação do engenheiro:

 capacidade de utilização de informática como ferramenta usual e rotineira;
 boa comunicação oral e escrita, em pelo menos duas línguas;
 sólida formação cultural e tecnológica;
 domínio das seguintes habilidades e posturas:

 criatividade e inserção no mundo;
 capacidade e hábito de pesquisar;
 exercício e desenvolvimento de senso crítico;
 comportamento ético;
 capacidade de trabalhar em grupo e liderar pessoas;
 experiência em modelos avançados de gerência.

Nos estudos, até agora realizados nos EUA não há uma indicação tão clara de perfil,
como no Brasil, porém, há sugestões várias. No editorial “New Challenges for Engineering
Education”, BARNES (1994) diz:

“Num tempo quando todos nós estamos procurando por respostas de
como educar nossos estudantes para competir nesse mercado mundial
com um futuro incerto, pode ser bom voltar e rever algumas de nossas
raízes. Com o risco de super-simplificar assuntos, eu definirei
engenharia como a aplicação da ciência para resolver problemas. Ela
difere da ciência, em muitos casos, não tanto pelo que fazemos mas
porque o fazemos. Na ciência, alguém freqüentemente soluciona
problemas até a compreensão de como a natureza trabalha.
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Na Engenharia, usualmente, temos um problema que alguém deseja
que nós resolvamos num dado período de tempo, com orçamento fixo
e recursos limitados. Quanto mais informações temos à nossa mão e
melhor qualificação científica, de engenharia, política e social, mais
facilmente estamos aptos a resolver o problema rápida e
eficientemente”.

Frank L. Splitt, Vice-presidente de Planejamento de Tecnologia da Northern Telecomm
Inc. diz em “What some engineers in industry want your students, and you to know”.

“Para a maioria de nós, os anos na escola devem ser um tempo para
aprender como aprender, como ser perenes. Necessitamos
desenvolver pessoas que saibam como pensar, como perceber as
implicações, como desenvolver as relações e ligações, como
raciocinar.
Para ampliar o conhecimento geral dos engenheiros a quem
encarregaremos das necessidades do século XXI, necessitamos
certamente meios para melhorar a escrita e a fala. Isto não significa,
necessariamente, mais cursos mas sim um novo pensamento de como
ensinarmos o conteúdo nos cursos que já temos”.

Diante deste quadro – agravado por nossos padrões tecnológicos e pelas demandas
sociais que perfil adotar para o Engenheiro Industrial Mecânico que o CEFET-BA
propõe-se formar? Dos pontos assinalados nos cenários vistos, destaquemos os mais
importantes:

 volume cada vez maior de conhecimentos científicos e tecnológicos disponíveis;
 concentração da força de trabalho no setor terciário;
 desenvolvimento tecnológico cada vez mais dependente das atividades de

pesquisa.
 vida dos produtos cada vez mais efêmera; e a observação “as fábricas do futuro

serão flexíveis, com uso de máquinas programáveis e facilidade de adaptação das
linhas de produção...”.

O perfil do Engenheiro a ser adotado deverá pois atender às condições expressas pelos
cenários anteriormente construídos, na medida em que a primeira turma a concluir o
curso, o fará já no século XXI, e, a persistir a atual tendência, a evolução tecnológica já
terá dado mais um salto. É impossível para qualquer escola, em qualquer parte do
mundo, acompanhar “pari passu” a tecnologia em constante mutação. O que irá garantir o
acompanhamento desses processos será a formação nas Matérias Básicas, caso da
Matemática, Física, Química, etc.

Ao Engenheiro Industrial Mecânico a ser formado deverá, para fazer face aos desafios
que se lhe apresenta, ser assegurado:
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1) Uma metodologia didática que lhe permita:
 autonomia no aprender;
 trabalhar em grupo;
 ser motivado à educação continuada;
 adquirir hábito de pesquisar;
 desenvolvimento de senso crítico;
 espírito criativo.

2) Estrutura e conteúdo curricular que lhe permita:
 uso corrente da informática;
 formação científica e tecnológica;
 domínio da comunicação escrita e oral;
 conhecimentos no plano político e social;
 adaptação às realidades de mercado;

Além disto, o Engenheiro a ser formado, deverá adquirir uma firme postura ética.

B) A Adequação do perfil proposto ao mercado de trabalho

A análise das perspectivas do mercado de trabalho para o Engenheiro Industrial
Mecânico que o CEFET-Ba propõe-se a formar, tem que levar em conta dois aspectos:
o primeiro diz respeito à época em que os mesmos estarão se inserindo no mercado; a
primeira turma a ser formada estará concluindo sua formação, no ano 2.001; o segundo
aspecto é que se deve levar em conta a velocidade das transformações que estão
ocorrendo na forma do homem produzir, gerir a produção e se organizar para torná-la
real. A realidade atual não nos habilita a adotar como parâmetro para a sociedade
futura, o que está estabelecido hoje; isto, evidentemente, não significa que não seja
possível estabelecer cenários e afirmar que alguns paradígmas deverão estar
presentes nas formas de organização da produção naquele momento. Deverão ter
papel ainda mais preponderante, os avanços no campo da automação industrial.

Esses fatos, evidentemente, têm uma conseqüência extraordinária sobre a formação do
Profissional que se há que estar gestando agora. Não é, portanto, casual, que a ênfase
principal a ser dada neste curso é a formação nas Ciências Básicas (Matemática,
Física, etc), à Formação Geral Humanista (Administração, Economia e Ciências Sociais
e do Ambiente) e as matérias fundamentais da formação profissional.

Ou seja, pretende-se formar um Engenheiro Industrial Mecânico que, dotado de uma
sólida formação possa, com pequenos investimentos em educação complementar,
adequar-se às mutações e exigências profissionais do mercado de trabalho.

No caso brasileiro e baiano, em particular, esta postura adotada na formação do
profissional, tem um sentido muito particular. As sucessivas crises pelas quais vem
passando a economia brasileira, nestes últimos vinte e cinco anos, não nos permite
incorrer no equívoco de formar Engenheiros com forte grau de especialização que
estariam cativos das oscilações de conjuntura que evidentemente, refletem-se sobre o
mercado de trabalho.
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4.2 – O currículo do Curso

4.2.1 – Caracterização do Curso

Denominação do Curso
CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA INDUSTRIAL MECÂNICA

Número de Semestres
10 semestres – 5 anos

Carga Horária Total
4.480 h

Total de Créditos
237 Créditos

Número de Vagas
40 vagas anuais

4.2.2 – Suporte Conceitual e Metodológico

Conforme revela o perfil delineado, há necessidade da formação de um Engenheiro
generalista, com sólida formação básica e humanista.

A Resolução nº 48/76 do Conselho Federal de Educação, de 27 de Abril de 1976, que fixa
os conteúdos mínimos e duração do Curso de Engenharia, reconhece como habilitações
da Engenharia, seis áreas: Civil, Eletricidade, Mecânica, Metalurgia, Minas e Química.
No seu artigo 6º., indica as matérias de formação profissional geral de cada área de
habilitação estabelecendo o currículo mínimo para a área de Mecânica.

O Curso, ora proposto, é um Curso pleno de Engenharia Industrial Mecânica com dez
semestres, com opção em duas ênfases: Construção de Máquinas e Produção Mecânica
tendo formação generalista, conceitualmente sólida, que permita ao formando desenvolver
atividades criadoras e inovadoras quer na área de planejamento e execução de atividades
produtivas como também no desenvolvimento de métodos e processos de controle de
produção.

4.2.3. Organização Curricular

Os conteúdos curriculares estão organizados de forma a oferecer ao aluno uma dimensão
de criticidade sem perder a dimensão histórica, que é trabalhada na relação sujeitos
históricos, intermediados pelo ato de pensar, criar e de interferir na história, para a
construção de uma prática transformadora.

O currículo mínimo do curso de Engenharia Industrial Mecânica terá uma parte comum a
todas as áreas do conhecimento em que se desdobra, e uma parte diversificada, em
função de cada ênfase. A parte comum do currículo compreenderá matérias de Formação
Básica e de Formação Geral. A parte diversificada compreenderá matérias de Formação
Profissional Geral e de Formação Profissional Específica.
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Os conteúdos estão organizados e distribuídos obedecendo a gradação e a complexidade
no sentido vertical e horizontal. A sequência das disciplinas observam os pré-requisitos
necessários. O quadro curricular proposto, tem como base a concepção filosófica do
curso.

As disciplinas das matérias de Formação Básica, comuns a todas as áreas,
compreendem, como previsto em lei, aos fundamentos científicos e tecnológicos da
Engenharia, cobrindo os seguintes campos:

 Matemática
 Mecânica
 Desenho
 Resistência de Materiais
 Física
 Processamento de Dados
 Eletricidade
 Fenômenos de Transportes
 Química

As disciplinas das matérias de Formação Geral contém assuntos que contribuem para
complementar (construir) a formação básica do Engenheiro, capacitando-o à utilização de
elementos de natureza sócio-econômicas no processo de elaboração criativa. Igualmente
comuns a todas as áreas da Engenharia, essas disciplinas cobrem os seguintes campos:
Humanidade e Ciências Sociais, destacando-se Administração, Economia e Ciências do
Ambiente.

As disciplinas das matérias de Formação Profissional Geral para a área de Mecânica são
as seguintes:

 Mecânica Aplicada
 Termodinâmica Aplicada
 Materiais de Construção Mecânica
 Processos de Fabricação
 Sistemas Mecânicos
 Sistemas Térmicos
 Sistemas Fluidomecânicos

As disciplinas das matérias para Ênfase, têm origem em uma ou mais áreas da
Engenharia e resultam de aprofundamentos ou desdobramentos de matérias pertinentes
às respectivas áreas ou, ainda, de assuntos específicos, profissionais, característicos de
cada ênfase. Elas incluem tópicos relativos à segurança na concepção dos projetos de
Engenharia, bem como a normalização.

O currículo proposto acrescenta outras disciplinas complementares, visando a atender às
peculiaridades locais e regionais, como também às características dos seus próprios
projetos.
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4.2..4. Quadro Curricular

O currículo pleno do curso de Engenharia Industrial Mecânica será desenvolvido no
tempo útil de 4.480 horas de atividades didáticas, que serão integralizados em tempo
mínimo de 5 anos e em tempo máximo de 9 anos letivos, com tempo médio de 6 anos.

O Curso terá organização semestral com uma carga máxima de 450 horas por semestre.

As disciplinas, como estabelecidas no currículo proposto, são divididas, em função dos
seus conteúdos, em disciplinas de 30 h, 45 h, 60 h, 75 h e 90 h, excessões feitas às
disciplinas Estágios – cuja realização é prevista para o 9º semestre do curso, com carga
horária de 280 h que deverá ser desenvolvido pelo aluno indústria mecânica no período
de aproximadamente 6 meses, e o Trabalho de Graduação com carga horária de 75 h que
deverá ser desenvolvido no último semestre com a supervisão de um professor orientador
e apresentado pelo aluno a uma Banca Examinadora composta de 03 professores.

O Curso terá 40 vagas anualmente em uma única turma e funcionará nos turnos
vespertino e noturno.

O programa das disciplinas será elaborado pelos professores responsáveis por ministrá-
las, mas isso se dará de forma participativa dentro dos Departamentos.

A) Estrutura Curricular e Sequências das Disciplinas

DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIAS POR ÁREA DE CONHECIMENTO

MATÉRIAS DE FORMAÇÃO BÁSICA E DE FORMAÇÃO GERAL
(FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS)

ÁREA DE FORMAÇÃO BÁSICA

MATEMÁTICA CARGA HORÁRIA (h)
Algebra Vetorial e Geometria Analítica 60
Álgebra Linear 60
Cálculo Integral e Diferencial I 90
Cálculo Integral e Diferencial II 90
Probabilidade e Estatística 60

Subtotal 360
PROCESSAMENTO DE DADOS CARGA HORÁRIA (h)
Computação e Processamento de Dados 60
Cálculo Numérico 75
Informática para Engenharia 60

Subtotal 195
CIÊNCIAS FÍSICAS CARGA HORÁRIA (h)
Física Geral e Experimental I 90
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Física Geral e Experimental II 90
Física Geral e Experimental III 90
Física Geral e Experimental IV 90

Subtotal 360
DESENHO CARGA HORÁRIA (h)
Desenho Técnico 60
Desenho Mecânico I 60
Geometria Descritiva 45

Subtotal 165
QUÍMICA CARGA HORÁRIA (h)
Química Geral e Tecnológica 90

Subtotal 90
MECÂNICA CARGA HORÁRIA (h)
Mecânica Geral 60

Subtotal 60
RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS CARGA HORÁRIA (h)
Resistências dos Materiais 75
Estruturas Mecânicas 60

Subtotal 135
FENÔMENOS DE TRANSPORTE CARGA HORÁRIA (h)
Mecânica dos Fluidos 75

Subtotal 75
ELETRICIDADE CARGA HORÁRIA (h)
Eletrotécnica Geral 60
Eletrônica Analógica e Digital 75

Subtotal 135
CARGA HORÁRIA DE FORMAÇÃO BÁSICA 1575

MATÁRIAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL GERAL
(CURRÍCULO MÍNIMO OBRIGATÓRIO)

MECÂNICA APLICADA CARGA HORÁRIA (h)
Elementos de Construção de Máquinas 60
Mecanismos 60

Subtotal 120
TERMODINÂMICA APLICADA CARGA HORÁRIA (h)
Termodinâmica Geral 75

Subtotal 75
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA CARGA HORÁRIA (h)
Materiais de Construção Mecânica I 60
Materiais de Construção Mecânica II 60

Subtotal 120
SISTEMAS MECÂNICOS CARGA HORÁRIA (h)
Máquinas de Elevação e Transporte 75
Manutenção de Equipamentos Industriais 75
Vibrações Mecânicas 60
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Projetos Mecânicos I 60
Subtotal 270

SISTEMAS TÉRMICOS CARGA HORÁRIA (h)
Sistemas Térmicos I 60
Transmissão de Calor 60

Subtotal 120
SISTEMAS FLUIDOMECÂNICOS CARGA HORÁRIA (h)
Máquinas de Fluxo 60
Comandos Hidráulicos e Pneumáticos 60

Subtotal 120
PROCESSOS DE FABRICAÇÃO CARGA HORÁRIA (h)
Processos de Fabricação Mecânica I 75
Processos de Fabricação Mecânica II 75
Processos de Fabricação Mecânica III 60
Metrologia e Controle Dimensional 60

Subtotal 270
EQUIPAMENTOS DE PROCESSOS CARGA HORÁRIA (h)
Caldeiraria e Tubulação Industrial 60
Equipamentos de Processos 60

Subtotal 120
AUTOMAÇÃO E CONTROLE CARGA HORÁRIA (h)
Controle e Instrumentação 75
Automação Industrial 60

Subtotal 135
PLANEJAMENTO E QUALIDADE CARGA HORÁRIA (h)
Técnicas da Qualidade 60
Planejamento, Programação e Controle da Produção 60

Subtotal 120
ATIVIDADES PRÁTICAS CARGA HORÁRIA (h)
Estágio Supervisionado 280
Trabalho de Graduação 75

Subtotal 355
CARGA HORÁRIA TOTAL DE FORMAÇÃO

PROFISSIONAL GERAL 1825
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MATÉRIAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ESPECÍFICA
(DISCIPLINAS OPTATIVAS)

ÊNFASE: CONSTRUÇÃO DE MÁQUINAS CARGA HORÁRIA (h)
Projetos Mecânicos II 75
Inspeção de Equipamentos 75
Sistemas Térmicos II 75
Tecnologia de Soldagem 75
Estruturas Metálicas 75

Carga Horária Total 375
ÊNFASE: PRODUÇÃO MECÂNICA CARGA HORÁRIA (h)
Gerência da Produção 75
Projeto de Fábrica 75
Confiabilidade de Sistemas 75
Organização e Sistemas de Produção 75
Pesquisa Operacional 75

Carga Horária Total 375

QUADRO CURRICULAR

CH - Carga Horária
CHT - CH Teórica
CHP - CH Prática

1º SEMESTRE
CÓDIGO DISCIPLINA CH CHT CHP CRÉDITO PRÉ-REQUISITO
INE 311 INTRODUÇÃO À ENGENHARIA 45 45 0 3 NÃO TEM

CPD 111
COMPUTAÇÃO E

PROCESSAMENTO DE
DADOS

90 30 60 4 NÃO TEM

AGA 111 ÁLGEBRA VETORIAL E
GEOMETRIA ANALÍTICA 75 75 0 5 NÃO TEM

FGE 111 FÍSICA GERAL E
EXPERIMENTAL I 90 60 30 5 NÃO TEM

DET 111 DESENHO TÉCNICO 60 30 30 3 NÃO TEM
LIP 211 LÍNGUA PORTUGUESA 60 60 0 3 NÃO TEM
ATE 201 ATIVIDADE ESPORTIVA I 30 0 30 1 NÃO TEM
TOTAL 450 24
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2º SEMESTRE
CÓDIGO DISCIPLINA CH CHT CHP CRÉDITO PRÉ-REQUISITO
PRE 121 PROBABILIDADE E

ESTATÍSTICA 75 75 0 5 NÃO TEM

CID 121 CÁLCULO INTEGRAL E
DIFERENCIAL I 90 90 0 6 AGA 111

MGA 321 MECÂNICA GERAL E
APLICADA 90 60 30 5 FGE 111

FGE 122 FÍSICA GERAL E
EXPERIMENTAL II 75 45 30 4 FGE 111

GED 121 GEOMETRIA DESCRITIVA 60 30 30 3 DET 111

MCD 321 METROLOGIA E CONTROLE
DIMENSIONAL 60 30 30 3 NÃO TEM

TOTAL 450 26

3º SEMESTRE
CÓDIGO DISCIPLINA CH CHT CHP CRÉDITO PRÉ-REQUISITO
CAN 131 CÁLCULO NUMÉRICO 75 75 0 5 CPD 111

CID 121

CID 132 CÁLCULO INTEGRAL E
DIFERENCIAL II 90 90 0 6 CID 121

ALG 131 ÁLGEBRA LINEAR 60 60 0 4 CID 121

FGE 133 FÍSICA GERAL E
EXPERIMENTAL III 75 45 30 4 FGE 122

MCM 331 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
MECÂNICA I 60 30 30 3 NÃO TEM

PFM 331 PROCESSOS DE
FABRICAÇÃO MECÂNICA I 90 45 45 4 NÃO TEM

TOTAL 450 26

4º SEMESTRE
CÓDIGO DISCIPLINA CH CHT CHP CRÉDITO PRÉ-REQUISITO
MEP 241 METODOLOGIA DA PESQUISA 60 60 0 4 INE 311

REM 341 RESISTÊNCIA DOS
MATERIAIS 75 45 30 4 MGA 321

MCM 331

FGE 144 FÍSICA GERAL E
EXPERIMENTAL IV 90 60 30 5 FGE 133

CID 132

MFH 341 MECÂNICA DOS FLUIDOS E
HIDRÁULICA 75 45 30 4 FGE 122

MCM 342 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
MECÂNICA II 60 30 30 3 MCM 331

ECO 241 ECONOMIA 60 660 0 4 NÃO TEM
ATE 202 ATIVIDADE ESPORTIVA II 30 0 30 1 ATE 201
TOTAL 450 25
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5º SEMESTRE
CÓDIGO DISCIPLINA CH CHT CHP CRÉDITO PRÉ-REQUISITO
TEG 351 TÉCNICAS DA QUALIDADE 60 60 0 4 PRE 121

CHSE 251 CIÊNCIAS HUMANAS E
SOCIAIS 60 60 0 4 NÃO TEM

ELG 451 ELETROTÉCNICA GERAL 60 30 30 3 FGE 144

QGT 551 QUÍMICA GERAL E
TECNOLÓGICA 75 45 30 4 NÃO TEM

DEM 151 DESENHO MECÂNICO 60 30 30 3 GED 121

PFM 352 PROCESSOS DE
FABRICAÇÃO MECÂNICA II 75 45 30 4 MCM 342

PFM 331
ING 201 INGLÊS I 60 60 0 4 NÃO TEM
TOTAL 450 26

6º SEMESTRE
CÓDIGO DISCIPLINA CH CHT CHP CRÉDITO PRÉ-REQUISITO
INE 461 INFORMÁTICA PARA

ENGENHARIA 60 30 30 3 CAN 131

ECM 361
ELEMENTOS DE

CONSTRUÇÃO DE
MÁQUINAS

60 30 30 3 REM 341

ESM 361 ESTRUTURAS MECÂNICAS 60 30 30 3 REM 341
DEM 151

EAD 461 ELETRÔNICA ANALÓGICA E
DIGITAL 75 45 30 4 ELG 451

ALG 131
TEG 361 TERMODINÂMICA GERAL 75 45 30 4 MFH 341
MAF 361 MÁQUINAS DE FLUXO 60 30 30 3 MFH 341

CTI 361 CALDEIRARIA E
TUBULAÇÃO INDUSTRIAL 60 30 30 3 MFH 341

PFM 352
TOTAL 450 23

7º SEMESTRE
CÓDIGO DISCIPLINA CH CHT CHP CRÉDITO PRÉ-REQUISITO
HST 271 HIGIENE E SEGURANÇA DO

TRABALHO 60 60 0 4 NÃO TEM

MEC 371 MECANISMOS 60 30 30 3 ECM 361
TRC 571 TRANSMISSÃO DE CALOR 60 30 30 3 TEG 361

COI 471 CONTROLE E
INSTRUMENTAÇÃO 75 45 30 4 TEG 361

CHP 371 COMANDOS HIDRÁULICOS E
PNEUMÁTICOS 60 30 30 3 MFH 341

MEI 371
MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS

INDUSTRIAIS
75 45 30 4 MAF 361

EQP 371 EQUIPAMENTOS DE
PROCESSOS 60 60 0 4 CTI 361

TOTAL 450 25
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8º SEMESTRE
CÓDIGO DISCIPLINA CH CHT CHP CRÉDITO PRÉ-REQUISITO

OPTATIVA 75 45 30 4
VIM 381 VIBRAÇÕES MECÂNICAS 60 30 30 3 MEC 371

PRM 381 PROJETOS MECÂNICOS I 60 30 30 3 MEC 371
ESM 361

SIT 381 SISTEMAS TÉRMICOS I 60 30 30 3 TRC 571
OPTATIVA 75 45 30 4

AUI 481 AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 60 30 30 4 COI 471
CHP 371

PFM 383 PROCESSOS DE
FABRICAÇÃO MECÂNICA III 60 30 30 3 PFM 352

MCD 351
TOTAL 450 23

9º SEMESTRE
CÓDIGO DISCIPLINA CH CHT CHP CRÉDITO PRÉ-REQUISITO
PCP 391 PLANEJ. PROG. E

CONTROLE DA PRODUÇÃO 60 60 0 4 TEQ 351

ADG 291 ADMINISTRAÇÃO GERAL 60 60 0 4 NÃO TEM

PAT 291 PSICOLOGIA APLICADA AO
TRABALHO 45 45 0 3 NÃO TEM

ESS 391 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 280 0 280 6
PRM 381
AUI 481
PFM 383

TOTAL 450 17

10º SEMESTRE
CÓDIGO DISCIPLINA CH CHT CHP CRÉDITO PRÉ-REQUISITO

OPTATIVA 75 45 30 4

MET 301 MÁQUINAS DE ELEVAÇÃO E
TRANSP. 75 45 30 4 PRM 381

TRG 301 TRABALHO DE GRADUAÇÃO 75 0 75 2 EES 391
OPTATIVA 75 45 30 4

CIA 501 CIÊNCIAS DO AMBIENTE 60 60 0 4 NÃO TEM
TOTAL 435 22

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO

TOTAL DE CRÉDITOS

4.480

237
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DISCIPLINAS OPTATIVAS

ÊNFASE: PRODUÇÃO MECÂNICA
CÓDIGO DISCIPLINA CH CHT CHP CRÉDITO PRÉ-REQUISITO
GEP 301 GERÊNCIA DA PRODUÇÃO 75 45 30 4 PCP 391

ADG 291
PRF 301 PROJETOS DE FÁBRICAS 75 45 30 4 PRM 381

COS 381 CONFIABILIDADE DE
SISTEMAS 75 45 30 4 INE 361

COL 471

OSP 391 ORGANIZAÇÃO DE
SISTEMAS DE PROD. 75 45 30 4 PCP 391

PEO 381 PESQUISA OPERACIONAL 75 45 30 4 MEP 241
TEQ 351

TOTAL 375 20

ÊNFASE: CONSTRUÇÃO DE MÁQUINAS
CÓDIGO DISCIPLINA CH CHT CHP CRÉDITO PRÉ-REQUISITO
PRM 302 PROJETOS MECÂNICOS II 75 45 30 4 PRM 381

PFM 383

INE 381 INSPEÇÃO DE
EQUIPAMENTOS 75 45 30 4 EQP 371

SIT 302 SISTEMAS TÉRMICOS II 75 45 30 4 SIT 381

TES 381 TECNOLOGIA DE
SOLDAGEM 75 45 30 4 EQP 371

ESM 301 ESTRUTURAS METÁLICAS 75 45 30 4 PRM 381
PFM 383

TOTAL 375 20
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C) NOMINATA DOS DOCENTES
NOME TITULAÇÃO FORMAÇÃO CARREIRA REGIME DISCIPLINA

Aldo Borges Especialização Engª Eletricista Assistente 20 hs Eletrotécnica Geral
Amaro Serinhaém Ferreira Graduação Engª Mecânica Adjunto DE Máquin.de Fluxo e Man. de Equip. Industriais
Antonio Carlos L. Pontes Mestrado Bach. em Matemática Adjunto 40 hs Cálculo Integral e Diferencial I e II
Antonio Carlos S. Ramos Graduação Engª Mecânica Auxiliar 20 hs Equipamentos de Processos
Aristóbullo N. S. dos Reis Graduação Analista de Sistema Assistente DE Computação e Processamento de Dados

Clodoaldo C. Costa Graduação Engª Mecânica Adjunto DE Com. Hidr. e Pneum. Cald. e Tub. Industrial
Eustáquio Toledo Q. Filho Graduação Engª Mecânica Adjunto 20 hs Elementos de Construção de Máquinas

Geraldo P. Issa Especialização Engª Metalúrgica Adjunto 40 hs Técnicas da Qual. e Gerência da Produção
Gilberto José F. Costa Mestrado Adm. de Empresa Assistente 20 hs Administração Geral

Gustavo Schimidt Graduação Engª Mecânica Assistente 40 hs Desenho Técnico
Heloisa Santos Pinho Especialização Bach. em Desenho Assistente 20 hs Geometria Descritiva

Henrique Caribé Graduação Engª Naval Auxiliar DE Álgebra Vet., Geom. Analítica e Alg. Linear
Iberê Luiz Nodari Mestrado Engª Mecânica Assistente 40 hs Vibrações Mecânicas e Intr. À Engenharia

José Airzon França Graduação Estatístico Adjunto 40 hs Probabilidade e Estatística
José Eduardo Lessa Graduação Direito Adjunto 20 hs Ciências Humanas e Sociais

João Alfredo A. Barros Graduação Engª Mecânica Adjunto 40 hs Materiais de Construção Mecânica I e II
João B. Menezes Barbosa Especialização Engª Mecânica Auxiliar DE Processos de Fabricação Mecânica I e II
José Augusto S. Correa Especialização Engª Metalúrgica Adjunto 20 hs Tec. de Soldagem e Insp. de Equipamentos
Juarez Caetano da Silva Mestrando Engª Elétrica Assistente DE Eletrônica Analógica e Digital

Luis Carlos P. Vargas Graduação Engª Mecânica Assistente 20 hs Sistemas Térmicos II
Luis Gustavo da C. Duarte Mestrado Engª Mecânica Assistente DE Sist. Térm. I. Mec. dos Fluidos e Hidráulica

Luis Santiago Doutorado Bacharel em Física Adjunto 20 hs Física Geral e Experimental III e IV
Maria Aparecida M. Bittencourt Especialização Engª Química Adjunto DE Transmissão de Calor
Maria Noemi de S. Vila Verde Doutorado Psicologia Assistente DE Psicologia Aplicada ao Trabalho

Márcia Moura Mestrado Letras Adjunto DE Metodologia da Pesquisa
Marijorge Dias de Andrade Mestrado Bacharel em Química Adjunto DE Química Geral e Tecnológica

Mirtânea Antunes Leão Especialização Engª Mecânica Adjunto DE Res. dos Mat., Metrologia e Contr. Dimens.
Moacyr Trés da S. Dórea Mestrado Engª Elétrica Assistente 20 hs Controle e Instrumentação

Niels Fontes Lima Doutorado Bacharel em Física Assistente DE Física Geral e Experimental I e II
Paulo César Chaves Especialização Engª Mecânica Assistente 20 hs Planej. Prog. e Contr. da P. e Ger. da Prod.

Rita Aragão Especialização Bacharel em Letras Assistente 40 hs Língua Portuguesa
Rogério Nadier Especialização Engª Elétrica Adjunto 40 hs Higiene e Segurança do Trabalho

Sanderval Portela Farias Mestrando Engª Mecânica Adjunto DE Mecânica Geral e Proc. de Fabricação III
Vanja Sales Ribeiro Mestrado Engª Química Assistente DE Termodinâmica Geral

Wilton Lima Especialização Bacharel em Química Adjunto DE Ciências do Ambiente
OBS: Do elenco das disciplinas indicadas no Quadro Curricular para o Curso de Engenharia Industrial Mecânica torna-se
necessário a ampliação do Quadro de Professores para ministrar disciplinas de Formação Profissional Específica através da
contratação de, pelo menos, 08 (oito) professores e reciclagem do quadro existente.



4.3 – Ementário das Disciplinas – Distribuição por Semestre

EGN 001 INTRODUÇÃO À ENGENHARIA 1º SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

45
CRÉDITO

3
PRÉ-REQUISITOS:
 NÃO TEM

EMENTA

Introdução: Objetivo da Disciplina. O que é o CEFET/Ba. O que é a Engenharia. O
engenheiro e a sociedade. Os problemas da engenharia. Metodologia do projeto de
engenharia. A engenharia. A engenharia em geral. Os Campos de atuação do
Engenheiro. Legislação profissional. Normas Técnicas. Grandes problemas da
engenharia.

CPD 111 COMPUTAÇÃO E
PROCESSAMENTO DE DADOS 1º SEMESTRE

CARGA HORÁRIA
60

CRÉDITO
3

PRÉ-REQUISITOS:
 NÃO TEM

EMENTA

Estrutura e funcionamento básico dos computadores. Endereçamento e subsistemas de
memória, Sistema de controle e comunicações, Aplicações dos computadores digitais,
Técnicas de programação. Noções de Sistemas Operacionais, Edição de textos,
Linguagem Delphi, Linguagem “C”, Aplicações. Simulação e Técnicas de Otimização.

AGA 111 ÁLGEBRA VETORIAL E
GEOMETRIA ANALÍTICA 1º SEMESTRE

CARGA HORÁRIA
60

CRÉDITO
4

PRÉ-REQUISITOS:
 NÃO TEM

EMENTA

Álgebra Vetorial. Produtos de Vetores. Geometria Analítica. Estudo da reta e do plano
no espaço tridimensional, coordenadas polares. Estudos das superfícies e curvas no
espaço, estudo das cônicas.
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FGE 111 FÍSICA GERAL
E EXPERIMENTAL I 1º SEMESTRE

CARGA HORÁRIA
90

CRÉDITO
5

PRÉ-REQUISITOS:
 NÃO TEM

EMENTA

Introdução à Física. Medição. Movimento em uma dimensão. Movimento em duas e três
dimensões. Força e movimento. Leis de Newton. Trabalho e Energia Cinética.
Conservação da energia. Cinemática da rotação. Dinâmica da rotação. Movimento
Angular. Equilíbrio dos corpos rígidos. Oscilações. Gravitação. Atividades de
Laboratório.

DET 111 DESENHO TÉCNICO 1º SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

60
CRÉDITO

3
PRÉ-REQUISITOS:
 NÃO TEM

EMENTA

Desenho Técnico como Linguagem Gráfica Universal. Padronização e Normalização.
Desenho de Letras e Símbolos. Dimensionamento. Cotagem de Desenhos. Esboço
Cotado. Projeções Ortogonais. Vistas Ortográficas Principais. Leitura e Interpretação de
Desenhos. Perspectivas Paralelas e Axométrica.

LIP 211 LÍNGUA PORTUGUESA 1º SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

60
CRÉDITO

4
PRÉ-REQUISITOS:
 NÃO TEM

EMENTA

O processo da comunicação humana. Linguagem. Correspondência técnica. Descrição
técnica e não-técnica. Aspectos técnicos e metodológicos para a elaboração de um
Projeto de Pesquisa Científica.

ATE 201 ATIVIDADES ESPORTIVA I 1º SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

30
CRÉDITO

1
PRÉ-REQUISITOS:
 NÃO TEM

EMENTA

Manutenção e aprimoramento da aptidão física, Conservação da saúde, Integração do
educando, Consolidação do sentimento comunitário e de nacionalidade, Participação
em torneios e jogos amistosos.
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PRE 121 PROBABILIDADE E
ESTATÍSTICA 2º SEMESTRE

CARGA HORÁRIA
60

CRÉDITO
4

PRÉ-REQUISITOS:
 NÃO TEM

EMENTA

Probabilidade. Conceito. Axiomas e principais teoremas. Variáveis aleatórias e
distribuições de probabilidade. Caracterização adicional das variáveis aleatórias.
Principais distribuições Discretas e Contínuas. Teoria da amostragem. Teoria da
estimação. Testes de hipóteses. Teste de independência e homogeneidade. Teste de
variância. Integração. Análise de variância e regressão. Uso do computador para
Estatística.

CID 121 CÁLCULO INTEGRAL E
DIFERENCIAL I 2º SEMESTRE

CARGA HORÁRIA
90

CRÉDITO
6

PRÉ-REQUISITOS:
 ÁLGEBRA VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA

EMENTA

Números reais. Funções. Limite e Continuidade, Derivadas e Diferenciais. Aplicações da
Derivada. Integral Indefinida. Processos gerais de integração. Integral Definida.
Aplicações. Cálculo Diferencial Vetorial. Campos Vetoriais, Integrais Curvilíneas e de
Superfície.

MGA 321 MECÂNICA GERAL 2º SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

60
CRÉDITO

5
PRÉ-REQUISITOS:
 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I

EMENTA

Estática da Partícula. Estática dos Corpos Rígidos. Centróides e Baricentros. Momentos
e Produtos de Inércia. Métodos dos Trabalhos Virtuais. Estruturas e Vigas. Cinemática
das Partículas. Dinâmica das Partículas. Cinemática dos Corpos Rígidos. Dinâmica dos
Corpos Rígidos.
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FGE 122 FÍSICA GERAL E
EXPERIMENTAL II 2º SEMESTRE

CARGA HORÁRIA
90

CRÉDITO
5

PRÉ-REQUISITOS:
 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I

EMENTA

Estática e dinâmica dos fluidos. Movimento Ondulatório. Ondas elásticas e acústicas.
Termometria. Teoria cinética dos gases perfeitos. Mecânica Estática. Calor e a Primeira
Lei da Termodinâmica. Entropia a Segunda Lei da Termodinâmica. Tópicos da Física
Moderna.

GED 121 GEOMETRIA DESCRITIVA 2º SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

45
CRÉDITO

3
PRÉ-REQUISITOS:
 DESENHO TÉCNICO

EMENTA

Generalidades sobre as projeções ortogonais: ponto, reta e plano. Representações do
ponto, da reta e do plano. Intersecção de planos. Rebatimentos. Problemas Métricos.
Triedros.

MCD 321 METROLOGIA E CONTRONE
DIMENSIONAL 2º SEMESTRE

CARGA HORÁRIA
60

CRÉDITO
3

PRÉ-REQUISITOS:
 NÃO TEM

EMENTA

Controle de Qualidade. Desenvolvimento da Teoria de Metrologia. Medidas com
instrumentos e a aparelhos mecânicos. Padrões de medidas. Causas dos erros
sistemáticos e acidentais. Aparelhos óticos de medição de comprimento. Tolerância e
ajustes. Automatização na Metrologia. Medidas de roscas e erros de forma. Acabamento
superficial. Controle dimensional de engrenagens.

CAN 131 CÁLCULO NUMÉRICO 3º SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

75
CRÉDITO

5
PRÉ-REQUISITOS:
 COMPUTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS
 CÁLCULO INTEGRAL E DIFERENCIAL I

EMENTA

Números aproximados. Erros nas aproximações numéricas. Generalidades sobre
frações contínuas. Aproximação de função. Resolução numérica de equação e sistemas
de equações lineares. Equações de diferenciais finitas. Interpolação de diferenciais
finitas. Diferenciação e Integração Numérica.



144

CID 132 CÁLCULO INTEGRAL E
DIFERENCIAL II 3º SEMESTRE

CARGA HORÁRIA
90

CRÉDITO
6

PRÉ-REQUISITOS:
 CÁLCULO DIFERNCIAL E INTEGRAL I

EMENTA

Números Complexos. Polinômios. Funções de várias variáveis. Séries. Equações
diferenciais ordinárias. Derivadas parciais. Aplicações, Integrais Múltiplas. Aplicações.
Noções de cálculo operacional.

PFM 331 PROCESSOS DE FABRICAÇÃO
MECÂNICA I 3º SEMESTRE

CARGA HORÁRIA
75

CRÉDITO
4

PRÉ-REQUISITOS:
 DESENHO TÉCNICO
 METROLOGIA E CONTROLE DIMENSIONAL

EMENTA

Conceito de Processos Industriais. Conformação Plástica. Fundição. Usinagem.
Processos Especiais de Fabricação Mecânica. Prática de Oficina.

MEP 241 METODOLOGIA DA PESQUISA 4º SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

60
CRÉDITO

4
PRÉ-REQUISITOS:
 INTRODUÇÃO À ENGENHARIA

EMENTA

Ciência e teoria. Senso Comum e Senso Crítico. Método e Técnica; O Planejamento da
Pesquisa. Referencial teórico, hipóteses e variáveis. Instrumentos de Coleta e Registro
de Informações. Sistematização e Análise. O Relatório de Pesquisa.

REM 341 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 4º SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

75
CRÉDITO

4
PRÉ-REQUISITOS:
 MECÂNICA GERAL E APLICADA
 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA I

EMENTA

Estática das estruturas. Teoria da Elasticidade. Tração e Compressão simples.
Cisalhamento simples. Tração e Compressão combinadas ao Cisalhamento. Torção
simples. Flexão combinada. Torção combinada. Linha Elástica. Vigas hiperestáticas.
Instabilidade Elástica... Peças curvas e membranas. Solicitações variáveis e dinâmicas.
Flambagem.
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FGE 144 FÍSICA GERAL E
EXPERIMENTAL IV 4º SEMESTRE

CARGA HORÁRIA
90

CRÉDITO
5

PRÉ-REQUISITOS:
 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL III
 CÁLCULO INTEGRAL E DIFERENCIAL II

EMENTA

Carga elétrica. Lei de Coulomb. Campo elétrico. Potencial. Corrente. Resistência,
resistividade. Circuitos de corrente contínua. Geradores Químicos e Térmicos de f.e.m.
Propriedades dos dielétricos. Capacitância e Capacitores. Campo magnético. Força
eletromotriz induzida. Indutância. Propriedades Magnéticas da Matéria. Circuitos de
corrente alternada. Equações de Maxwell. Ondas eletromagnéticas.

MFH 341 MECÂNICA DOS FLUIDOS 4° SEMESTRE

CARGA HORÁRIA
75

CRÉDITO
4

PRÉ -REQUISITOS:
FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II

EMENTA

Noções fundamentais dos fluidos. Estática dos fluidos. Cinemática e Dinâmica dos
fluidos. Análise Dimensional e Similaridade. Resistência nos fluidos. Viscosidade.
Escoamento dos fluidos Compressíveis. Escoamento de um fluido perfeito. Noções de
hidrodinâmica aplicada as turbo-máquinas. Máquinas geratrizes hidráulicas. Bombas de
deslocamento positivo e turbo-bombas. Teoria elementar de ação do rotor nas bombas
centrífugas.

MCM 342 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
MECÂNICA II 4º SEMESTRE

CARGA HORÁRIA
60

CRÉDITO
3

PRÉ-REQUISITOS:
 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
MECÂNICA I I

EMENTA

Diagramas de equilíbrio Fe-C e de transformação - tempo - temperatura. Ligas ferrosas.
Tratamentos térmicos. Tratamentos termoquímicos. Metalografia. Metais e ligas não-
ferrosos.
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ECO 241 ECONOMIA 4º SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

60
CRÉDITO

4
PRÉ-REQUISITOS:
 NÃO TEM

EMENTA

Aspectos da Microeconomia e Macroeconomia. Engenharia Econômica. Matemática
financeira. Taxas nominal e efetiva. Valor atual. Equivalência. Fórmulas de Juros e
Fatores de acumulação de Capital e de valor atual. Fatores de formação e recuperação
de Capital. Série gradiente. Depreciação. Vida media e expectativa de vida.
investimentos. Método do Valor Atual, do custo anual e da taxa de retorno. Taxas de
atratividade. Critérios de decisão.

ATE 202 ATIVIDADE ESPORTIVA II 4º SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

30
CRÉDITO

1
PRÉ-REQUISITOS:
 ATIVIDADE DESPORTIVA I

EMENTA

Educação Física, desportos e socorros de urgência. Aptidão física: principais métodos
e testes para obtenção da. Organização da Educação Física e Desportos a nível
nacional. Organizações de competições. Arbitragem e disciplina. Integração do aluno e
a desenvolvimento do sentimento patriótico.

TEQ 351 TÉCNICAS DE QUALIDADE 5º SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

60
CRÉDITO

4
PRÉ-REQUISITOS:
 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

EMENTA

Conceitos básicos. Critérios de garantia da qualidade. Custos. Inspeções. Controle
Estatístico. Amostragem par atributos. Confiabilidade. Ferramentas do Controle de
Qualidade. Controle de Qualidade Total-CFQC. Técnicas para melhoria da Qualidade.
Qualidade no sistema ISO 9000 e 14000. Auditoria.
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CHS 251 CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 5º SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

60
CRÉDITO

4
PRÉ-REQUISITOS:
 NÃO TEM

EMENTA

A pessoa humana: Raiz e Fundamento da Sociedade. Grupos Formais: Família,
associações culturais, recreativas, etc. Organizações Formais: Empresas,
funcionalismo publico e privado. Sistemas Políticos e Bem Comum. As diversas formas
de Comunicação Social. Noções Gerais de Direito. O Sistema Constitucional Brasileiro.
Noções de Direito Civil. Noções de Direito Comercial. Noções de Direito do Trabalho.
Noções de Direito Tributário. Noções de Direito Administrativo. A Propriedade
Industrial. Sistema de Patentes e Marcas. Transferência de Tecnologia. A
Regulamentação Profissional.

ELG 451 ELETROTÉCNICA GERAL 5º SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

60
CRÉDITO

3
PRÉ-REQUISITOS:
 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL III

EMENTA

Leis fundamentais. Equações de rede. Transformadas de Laplace. Regime Permanente.
Senoidal. Potência em regime Senoidal. Circuitos em corrente alternada polifásica.
Potência em redes trifásicas. Introdução aos circuitos magnéticos. Indutores,
transformadores e motores.

QGT 551 QUÍMICA GERAL E
TECNOLÓGICA 5º SEMESTRE

CARGA HORÁRIA
90

CRÉDITO
5

PRÉ-REQUISITOS:
 NÃO TEM

EMENTA

Estrutura da Matéria. Ligações Químicas. Noções sobre equilíbrio químico. Reações
Eletroquímicas. Ácidos, Sais, Bases, Óxidos, Corrosão. Galvanização. Química
Orgânica. Polímeros, plásticos, resinas. Combustíveis, Lubrificantes, poluentes
atmosféricos.
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DEM 151 DESENHO MECÂNICO 5° SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

60
CRÉDITO

3
PRÉ-REQUISITOS:
 GEOMETRIA DESCRITIVA

EMENTA

Vistas auxiliares. Vistas auxiliares seccionais. Tratamentos convencionais aplicados a
vistas e a cortes. Normas brasileiras e estrangeiras. Desenho e especificação de roscas.
Elementos de união permanente: rebites e solda. Desenho de tubulações. Desenho de
elementos de máquinas. Desenho de sistemas mecânicos, Desenho par computador.

PFM 352 PROCESSOS DE FABRICAÇÃO
MECÂNICA II 5° SEMESTRE

CARGA HORÁRIA
75

CRÉDITO
4

PRÉ-REQUISITOS:
 PROCESSOS DE FABRICAÇÃO
MECÂNICA I

EMENTA

Metodologia de Processos de Fabricação. Desenho de Ferramentas. Estudo de Tempos
e Movimentos. Elaboração de Processos. Prática de Oficina.

ING 201 INGLÊS 5° SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

60
CRÉDITO

4
PRÉ-REQUISITOS:
 NÃO TEM

EMENTA

Estudo e compreensão de textos oriundos de: livros científicos e didáticas, manuais,
catálogos, etc; estratégias de leitura; revisão das estruturas básicas do Inglês: formas
verbais, comparativos e proposições, “modifiers” (modificadores), palavras de ligação.
leitura, tradução e interpretação de textos técnicos.
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INE 461 INFORMÁTICA PARA
ENGENHARIA 6° SEMESTRE

CARGA HORÁRIA
60

CRÉDITO
3

PRÉ-REQUISITOS:
 CÁLCULO NUMÉRICO

EMENTA

Implementação pratica de algoritmos. Estudo de linguagem de alto nível e execução de
programas. Descrição de aplicações típicas. Simulação e otimização aplicadas em
sistema de engenharia.

ECM 361 ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO
DE MÁQUINAS 6° SEMESTRE

CARGA HORÁRIA
60

CRÉDITO
3

PRÉ-REQUISITOS:
 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS

EMENTA

Uniões por parafusos. Parafusos de acionamento. Mancais de deslizamento e de
rolamentos. Eixos e Arvores. Transmissão de potência e de torque. Chavetas e
acoplamento. Molas.

ESM 361 ESTRUTURAS MECÂNICAS 6° SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

60
CRÉDITO

3
PRÉ-REQUISITOS:
 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS
 DESENHO TÉCNICO

EMENTA

Trabalho e Deformação. Teorema de Castigliano. Teoria da Elasticidade. Estudo de
chapas. Círculo de MOHR. Campo Triaxial. Teoria das placas e cascas. Método dos
elementos finitos. Estudo de um Projeto estrutural. Estudo da fadiga.

ELG 461 ELETRÔNICA ANALÓGICA E
DIGITAL 6° SEMESTRE

CARGA HORÁRIA
75

CRÉDITO
4

PRÉ-REQUISITOS:
 ELETRÔNICA GERAL
 ALGEBRA LINEAR

EMENTA

Geradores de tensão e corrente. Elementos passivos. Elementos ativos. Amplificadores
operacionais. Álgebra Booleana. Portas Lógicas. Circuitos combinatórios. Circuitos
seqüenciais. Conversores AD e DA. Introdução aos microprocessadores.Aplicações na
Engenharia Mecânica.
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TEQ 351 TERMODINÃMICA GERAL 6° SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

75
CRÉDITO

4
PRÉ-REQUISITOS:
 MECÂNICA DOS FLUIDOS

EMENTA

Instalações Térmicas.  Conceitos e definições. Propriedades de uma substância pura.
Trabalho e calor. Primeira Lei da Termodinâmica. Segunda Lei da Termodinâmica.
Entropia. Mistura de gases e psicometria. Geração de vapor.

MAF 361 MÁQUINAS DE FLUXO 6° SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

60
CRÉDITO

3
PRÉ-REQUISITOS:
 MECÂNICA DOS FLUIDOS

EMENTA

Sistema de Unidades. Propriedades e Escoamento dos Fluidos. Classificação e
características gerais das bombas (centrifugas, alternativas, rotativas). Teoria
Hidráulica das turbo-bombas. Desempenho da Bomba centrífuga e determinação do
ponto de trabalho em função do sistema. Fatores que modificam a curva do sistema,
fatores que modificam as curvas características. Modificação do ponto de trabalho.
Cavitação. Semelhança Física. Velocidade Específica. Seleção e especificação de
bombas, associação de bombas.

CTI  361 CALDEIRARIA E TUBULAÇÃO
INDUSTRIAL 6° SEMESTRE

CARGA HORÁRIA
60

CRÉDITO
3

PRÉ-REQUISITOS:
 MECÂNICA DOS FLUIDOS E HIDRÁULICA
 PROCESSOS DE FABRICAÇÃO
MECÂNICA II

EMENTA

Propriedades dos tubos, materiais, processos de fabricação e diâmetros comerciais.
Meios de Ligação de tubas. Válvulas. Acessórios de tubulação. Purgadores de vapor,
separadores diversos e filtros. Suportes de tubulações. Emprego das tubulações
industriais. Traçado de caldeiraria, corte e conformação de chapas. Cálculo de
flexibilidade em tubulações.
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HST 271 HIGIENE E SEGURANÇA DO
TRABALHO 7° SEMESTRE

CARGA HORÁRIA
60

CRÉDITO
4

PRÉ-REQUISITOS:
 NÃO TEM

EMENTA

Riscos ambientais e controle de riscos. Sistemas de inspeção de segurança. Tipos de
superfícies e quedas. Identificação de sinais conforme car e função. Acidentes
causados por eletricidade, ferramentas, máquinas e reagentes químicos. Principais
elementos de combate e prevenção a incêndios. Tipos de equipamentos de prevenção e
combate a incêndio. Tipos de materiais de segurança. Legislação relacionada a
acidentes do trabalho. Organização e estrutura de um serviço de segurança e medicina
do trabalho (SSMT). CIPA. Noções de primeiros socorros.

MEC 371 MECANISMOS 7° SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

60
CRÉDITO

3
PRÉ-REQUISITOS:
 ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO DE
MÁQUINAS

EMENTA

Estudo das Polias e Correias. Correntes e Cabos de Aço. Engrenagens de dentes retos.
Engrenagens helicoidais. Engrenagem cônica. Parafuso sem fim e roda helicoidal.
Freios e embreagem.

TRC 571 TRANSMISSÃO DE CALOR 7° SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

60
CRÉDITO

3
PRÉ-REQUISITOS:
 TERMODINÂMICA GERAL

EMENTA

Fundamentos da transmissão de calor; condução e radiação. Mecanismos combinados.
Condução em regime permanente. Condução em regime transiente. Transferência de
calor par convecção. Correlações da convecção; convecção natural e forcada.
Transferência de calor com mudança de fase. Ebulição. Condensação. Transferência de
calor par radiação.Transferência de massa. Isolamento térmico.
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COI 471 CONTROLE E
INSTRUMENTAÇÃO 7° SEMESTRE

CARGA HORÁRIA
75

CRÉDITO
4

PRÉ-REQUISITOS:
 TERMODINÂMICA GERAL

EMENTA

Conceitos básicos. Realimentação. Estabilidade. Representação par Diagramas de
Blocos. Controladores industriais. Análise nos domínios do tempo e da freqüência.
Métodos de Bode e de Nyquist. Medição de vazão. Medição de temperatura. Medição de
nível. Válvulas de controle. Dispositivos e válvulas de alivio e segurança. Normas
Técnicas.

CHP 371 COMANDOS HIDRÁULICOS E
PNEUMÁTICOS 7° SEMESTRE

CARGA HORÁRIA
60

CRÉDITO
3

PRÉ-REQUISITOS:
 MECÂNICA DOS FLUIDOS

EMENTA

Fontes de energia hidráulica, pneumática e aplicações. Pistões hidráulicos,
distribuidores e válvulas direcionais. Diagramas hidráulicos. Circuitos hidráulicos.
Elementos construtivos de comandos hidráulicos. Regulagem e controle hidráulico.
Mecanismos hidráulicos. Variadores de velocidade.

MEI 371 MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 7° SEMESTRE

CARGA HORÁRIA
75

CRÉDITO
4

PRÉ-REQUISITOS:
 MÁQUINAS DE FLUXO

EMENTA

Conceito de Manutenção. Tipos de Manutenção. Rotinas. Bombas: definição,
classificação, princípios básicos de funcionamento. Componentes mecânicos das
bombas. Lubrificação. Acoplamento, empuxo axial, materiais, instalação, operação,
manutenção. Turbinas a vapor: princípios de funcionamento, classificação, elementos
mecânicos, lubrificação, controle e dispositivo de segurança, operação e manutenção.
Compressores: princípios de funcionamento, classificação, elementos mecânicos,
lubrificação, empuxo axial, operação e manutenção.



153

EQP 371 EQUIPAMENTOS DE
PROCESSOS 7° SEMESTRE

CARGA HORÁRIA
60

CRÉDITO
4

PRÉ-REQUISITOS:
 CALDEIRARIA E TUBULAÇÃO
INDUSTRIAL

EMENTA

Trocadores de calor. Tanques de armazenamento. Vasos de pressão e torres. Caldeiras.
Fornos. Reatores.

VIM 381 VIBRAÇÕES MECÂNICAS 8° SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

60
CRÉDITO

3
PRÉ-REQUISITOS:
 MECANISMOS

EMENTA

Dinâmica dos Mecanismos. Movimento Vibratório. Medição e Analise de Vibrações em
Máquinas e Estruturas Mecânicas. Isolamento de Vibrações. Balanceamento de
Máquinas Rotativas. Alinhamento de máquinas.

PRM 381 PROJETOS MECÂNICOS I 8° SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

60
CRÉDITO

3
PRÉ-REQUISITOS:
 MECANISMOS
 ESTRUTURAS MECÂNICAS

EMENTA

Elaboração de Projetos de Componentes e Conjuntos Mecânicos. Elaboração de
Desenhos e Especificações de Projeto. Detalhamento de Projetos Mecânicos. Estudo de
Execução de Projetos Mecânicos. Cálculo e Dimensionamento de Componentes
Mecânicos. Seleção de Materiais.
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SIT 381 SISTEMAS TÉRMICOS I 8° SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

60
CRÉDITO

3
PRÉ-REQUISITOS:
 TRANSMISSÃO DE CALOR

EMENTA

Combustão. Fornos. Trocadores de calor, tipos de trocadores, dimensionamento,
utilização, normas, medidas de segurança. Geração de vapor. Combustíveis e
rendimento térmico. Caldeiras de baixa e alta pressão, dimensionamento, equipamentos
auxiliares, normas e medidas de segurança e inspeção. Utilização do vapor; linhas
coletoras, acessórios, normas e medidas de segurança. Aplicações diversas do vapor.
Motores de combustão internas. Turbinas a vapor e a gás; tipos, curvas características,
performance, aplicação, procedimento e norma para execução de um projeto térmico.
Normas e medidas de segurança.

AUI 481 AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 8° SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

60
CRÉDITO

3
PRÉ-REQUISITOS:
 CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO
 COMANDOS HIDRÁULICOS E
PNEUMÁTICOS

EMENTA

Conceitos de automação industrial. Níveis hierárquicos. Automação de eventos
discretos. Controladores Lógicos Programáveis (C.L.P.). A integração da automação na
manufatura. CTM Noções de interface homem-máquina. IHM Aplicações na Engenharia
Mecânica.

PFM 383 PROCESSOS DE
MECÂNICAFABRICAÇÃO III 8° SEMESTRE

CARGA HORÁRIA
60

CRÉDITO
3

PRÉ-REQUISITOS:
 PROCESSOS DE FABRICAÇÃO
MECÂNICA II

 METROLOGIA E CONTROLE
DIMENSIONAL

EMENTA

Sistematização e integração Projeto/Processo. Elaboração do processo aplicado ao
Projeto. Ferramental e dispositivos. Execução do processo. Controle de documentos.
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PCP 391
PLANEJAMENTO ,

PROGRAMAÇÃO E CONTROLE
DA PRODUÇÃO

9° SEMESTRE

CARGA HORÁRIA
60

CRÉDITO
4

PRÉ-REQUISITOS:
 TÉCNICAS DA QUALIDADE

EMENTA

A Engenharia e a Empresa Industrial. O PCP e os tipos de produção. Sistema de
informação. Programação de ordens e de máquinas. Controle de estoques.
Dimensionamento de estoques. Controle de produção, movimentação e
acompanhamento. Processo de fabricação e controle de qualidade. Aplicação do PERT -
CPM. Planejamento, programação e controle da manutenção.

ADG 291 TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES 9° SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

60
CRÉDITO

4
PRÉ-REQUISITOS:
 NÃO TEM

EMENTA

Administração e Organização de Empresas. Métodos de Planejamento e Controle.
Administração Financeira. Administração de Pessoal. Administração de Suprimento.
Contabilidade e Balanço.

PAT 291 PSICOLOGIA APLICADA AO
TRABLHO 9° SEMESTRE

CARGA HORÁRIA
45

CRÉDITO
3

PRÉ-REQUISITOS:
 NÃO TEM

EMENTA

Civilização Tecnológica. Explosão demográfica. Urbanização e significação econômica
e psicológica do trabalho. Diferenças individuais, motivos e valores sociais e a principio
de reforçamento do ajustamento profissional. Treinamento e relações humanas no
trabalho. Princípios de Ergonomia. 0 estudo da fadiga. Estímulos sociais e
produtividade. Orientação e seleção profissional e Psicologia Social das Organizações.
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ESS 391 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 9° SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

280
CRÉDITO

6
PRÉ-REQUISITOS:
 PROJETOS MECÂNICOS I
 AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
 PROCESSOS DE FABRICAÇÃO
MECÃNICA III

EMENTA

Estágio com duração de 01 semestre em uma indústria da área de Engenharia Mecânica, sob
a supervisão e a controle da Escola, tendo a acompanhamento e a avaliação de acordo com
as normas internas da Instituição.

MET 301 MÁQUINAS DE ELEVAÇÃO E DE
TRANSPORTE 10° SEMESTRE

CARGA HORÁRIA
75

CRÉDITO
4

PRÉ-REQUISITOS:
 PROJETOS MECÂNICOS I

EMENTA

Generalidades sabre a trabalho das máquinas de transporte. Estudo dos diversos
órgãos específicos das máquinas de transporte e de elevação de cargas: cabos,
correntes, ganchos e talhas. Características operacionais, construtivas e especificação
de guindastes, pontes e pórticos rolantes. Tipos e emprego de transportadores
industriais de carga. Especificação de motores, comandos e controles. Manutenção
preventiva.

TRG 301 TRABALHO DE GRADUAÇÃO 10° SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

75
CRÉDITO

2
PRÉ-REQUISITOS:
 ESTAGIO SUPERVISIONADO

EMENTA

Desenvolvimento completo de um projeto de Engenharia Mecânica sob a supervisão do
Departamento. O assunto deverá ser escolhido de comum acordo com a Departamento,
podendo a projeto ser executado individualmente ou em grupo. Devem ser
apresentados desenhos, memórias de cálculo, e especificação de fabricação. A defesa
do projeto será feita oralmente a uma Banca Examinadora composta de três
professores, nomeada pelo Departamento de Tecnologia Mecânica.
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CIA 501 CIÊNCIAS DO AMBIENTE 10° SEMESTRE
CARGA HORÁRIA

60
CRÉDITO

4
PRÉ-REQUISITOS:
 NÃO TEM

EMENTA

A Engenharia e as Ciências Ambientais, Biodiversidade. O problema do
desenvolvimento sustentado. Mudança dos Paradigmas em relação às questões
ambientais. Movimentos Ambientalistas e Alternativos. A Sociedade e a Questão
Ambiental.

GEP 301 GERÊNCIA DA PRODUÇÃO 10° SEMESTRE/
OPTATIVA

CARGA HORÁRIA
75

CRÉDITO
4

PRÉ-REQUISITOS:
 PLANEJAMENTO, PROG. E CONTROLE
DE PRODUÇÃO

 TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES

EMENTA

A Organização Industrial. A Engenharia e a Empresa. Sistemas de Informações.
Classificação das industria. Aplicação dos Princípios da Administração.
Departamentalização. Autoridade e Responsabilidade. Linhas de Ação e Assessoria.
Sistemas da Qualidade. Funções Auxiliares de Produção. Estratégias para implantar a
tecnologia na produção.

PRF 301 PROJETOS DE FÁBRICAS 10° SEMESTRE/
OPTATIVA

CARGA HORÁRIA
75

CRÉDITO
4

PRÉ-REQUISITOS:
 PLANEJAMENTO, PROG. E CONTROLE
DE PRODUÇÃO

 PROJETOS MECÂNICOS I

EMENTA

Localização da fábrica. Arranjo físico da fábrica. Especificação e Estudo de Substituição
de Máquinas e Equipamentos. Técnicas de linha de produção. Projeto de ferramentas e
dispositivos. Projeto e análise de processos automatizados.
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COS 381 CONFIABILIDADE DE
SISTEMAS

10° SEMESTRE/
OPTATIVA

CARGA HORÁRIA
75

CRÉDITO
4

PRÉ-REQUISITOS:
 INFORMÁTICA PARA ENGENHARIA
 CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO

EMENTA

Confiabilidade, árvores de falhas e avaliação de riscos. Técnicas de análise de
segurança. Confiabilidade de um único componente. Confiabilidade de sistemas.
Confiabilidade de sistemas testados periodicamente. Confiabilidade de componentes
reparáveis. Dados de falhas. Análise por árvores de falhas. Quantificação de árvores de
falhas.

OSP 391 ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS DE
PRODUÇÃO

10° SEMESTRE/
OPTATIVA

CARGA HORÁRIA
75

CRÉDITO
4

PRÉ-REQUISITOS:
 PLANEJAMENTO, PROGR. E CONTROLE
DA PRODUÇÃO

EMENTA

Controle de Processos Industriais. Organização do Trabalho na Produção. Tempos,
Métodos e Arranjos Físicos. Técnicas Modernas de Produção. Integração de Técnicas
para a Qualidade e Produtividade. Aplicação do Controle da Qualidade Total. Gestão
Participativa. Padronização de Empresas.

PEO 381 PESQUISA OPERACIONAL 8° SEMESTRE/
OPTATIVA

CARGA HORÁRIA
75

CRÉDITO
4

PRÉ-REQUISITOS:
 METODOLOGIA DA PESQUISA
 TÉCNICAS DA QUALIDADE

EMENTA

Introdução. Programação Linear. Análise de Redes - PERT-CPM, Teoria da
Probabilidade. Teoria das Fulas. Estoque. Confiabilidade. Análise de Decisões.
Simulação.
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PRM 302 PROJETOS MECÂNICOS II 10° SEMESTRE/
OPTATIVA

CARGA HORÁRIA
75

CRÉDITO
4

PRÉ-REQUISITOS:
 PROJETOS MECÂNICOS I
 PROCESSOS DE FABRICAÇÃO
MECÂNICA III

EMENTA

Projetos de Sistemas Mecânicos. Otimização e Viabilidade do Projeto. Planos de
Execução. Protótipos. Fabricação Experimental. Aplicação do Produto.
Aperfeiçoamento do Produto.

INE 381 INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10° SEMESTRE/
OPTATIVA

CARGA HORÁRIA
75

CRÉDITO
4

PRÉ-REQUISITOS:
 EQUIPAMENTOS E PROCESSOS

EMENTA

Ensaios não-destrutivos. Finalidade, atribuições e organização de inspeção de
equipamentos na industria. Nomenclatura e definições - Termos usuais em inspeção.
Deterioração de equipamentos - causas gerais. Corrosão. Proteção catódica. Pintura
industrial. Estudos de normas, guias: ASME, API, IBP, ANSI, etc. Inspeção de vasos de
pressão, tubulação, fornos, caldeiras e tanques.

SIT 302 SISTEMAS TÉRMICOS II 10° SEMESTRE/
OPTATIVA

CARGA HORÁRIA
75

CRÉDITO
4

PRÉ-REQUISITOS:
 SISTEMAS TÉRMICOS I

EMENTA

Aplicações da refrigeração e do ar condicionado. Psicrometria. Ventilação.
Equipamentos para ventilação. Refrigeração. Refrigerantes. Equipamentos de
refrigeração e câmaras frigoríficos. Ar condicionado. Torres de resfriamento.
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TES 381 TECNOLOGIA DE SOLDAGEM 8° SEMESTRE/
OPTATIVA

CARGA HORÁRIA
75

CRÉDITO
4

PRÉ-REQUISITOS:
 EQUIPAMENTOS DE PROCESSOS

EMENTA

Estudo dos processos de soldagem. Metalurgia da Soldagem dos Aços. Soldabilidade
dos aços estruturais. Tensões residuais e deformações em soldagem. Defeitos em
soldagem. Processos de soldagem: Soldagem ao arco elétrico. Soldagem e corte a gás;
outros processos de soldagem. Normas técnicas. Qualificação de procedimentos de
soldagem e de soldadores.
Soldagem e soldabilidade de aços inoxidáveis e aços resistentes ao calor. Soldagem de
aços dissimilares. Soldagem de reparo e soldabilidade de aços de alta temperabilidade.
Soldagem e soldabilidade de ferros fundidos. Soldagem e soldabilidade de ligas não
ferrosas: Ligas de alumínio, ligas de cobre e ligas de níquel.

ESM 301 ESTRUTURAS METÁLICAS 10° SEMESTRE/
OPTATIVA

CARGA HORÁRIA
75

CRÉDITO
4

PRÉ-REQUISITOS:
 PROJETOS MECÃNICOS I
 PROCESSOS DE FABRICAÇÃO
MECÂNICA III

EMENTA

Fabricação de Perfis Estruturais. Perfis de Aço Laminado. Dispositivos de União.
Soldas. Desenho. Vigas. Colunas. Tesouras. Contraventamentos. Vigas de Rolamento.
Escadas. Noções sabre Fabricação de Estruturas Metálicas. Estruturas Tubulares:
modificações e Reforços em estruturas existentes.
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4.4 O Processo de Implantação do Curso

O Curso de Engenharia Industrial Mecânica será implantado gradativamente. A sua estrutura
deverá ser revista permanentemente, para que se façam modificações que atualizem e
oportunizem o acompanhamento da evolução do conhecimento e do avanço tecnológico no
mundo. Deverá ser implantado, para tal, um Sistema de Avaliação que integre o Curso e que o
modifique, com base em critérios que orientem, significativamente, as mudanças.

O Curso Superior de Tecnologia Mecânica continuará em funcionamento ate que se tenham
cumprido os compromissos com Os alunos remanescentes, daí será gradativamente
desativado ou transferido para as UNED’s.

O Curso de Engenharia Industrial Mecânica funcionará nas instalações de Salvador. As aulas
teóricas e práticas ocorrerão em salas de aula, laboratórios e oficinas apropriadas.

Nas instalações de Simões Filho serão desenvolvidos os Projetos de Pesquisa, Extensão e
Capacitação, que estarão voltados tanto, para o desenvolvimento interno da Instituição, como
para a Comunidade, podendo também ser utilizadas para as aulas práticas.

Embora, como já vimos, o CEFET-Ba. Possua recursos materiais satisfatórios, para que os
objetivos propostos pelo Projeto do Curso de Engenharia Industrial Mecânica concretizem-se,
a Instituição compromete-se a elaborar Projetos, nas seguintes linhas, visando suprir as
lacunas detectadas:

• de pesquisas básicas;
• de capacitação e reciclagem do Corpo Docente
• de atividades de extensão e intercâmbio cientifico;
• de melhoria dos recursos materiais.

Pesquisas Básicas - O CEFET-Ba desenvolve pesquisas, ainda de forma muito incipiente,
voltada para a prestação de serviços. Pesquisas de pequeno porte, para resultados
imediatos.15

Para o estabelecimento e montagem do seu Projeto de Desenvolvimento de Pesquisas
Básicas, o CEFET-Ba planejará Seminários Internos para definir suas linhas de pesquisas;
estas deverão ter por base os recursos humanos existentes na Instituição, seus interesses em
particular e os do CEFET-Ba, no seu conjunto; além disso, deverá levar em conta as
demandas técnicas, tecnológicas e sociais da Bahia e do País. Para isso, deverá manter
estreita articulação com a Universidade Federal da Bahia e com as Empresas.

__________________________
15Sem deixar de considerar importante este papel que o CEFET-Ba executa, ha que ressaltar que, ao se
tornar uma Instituição de graduação plena de recursos humanos, o nível de complexidade das pesquisas
tendem a aumentar.
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Plano de Capacitação e Reciclagem do Corpo Docente - Um Plano de Capacitação deverá
ser desenvolvido com base na análise comparativa entre as demandas de profissionais pelo
curso de Engenharia Mecânica e a disponibilidade atual de recursos humanos na Instituição.

O CEFET-Ba adotará várias estratégias para reciclar, atualizar e melhor qualificar o seu corpo
docente:

a) uma parceria com a Universidade Federal da Bahia, que, inclusive, possui cursos de
pós-graduação nas áreas de Engenharia da Produção e Engenharia Eletrônica;
b) utilização de Professores Visitantes;
c) contratação de novos professores, de preferência, recém-mestres e recém-doutores;
d) estímulo à pós-graduação, tácito nas Universidades Brasileiras quanto nas estrangeiras;
além disso, é importante introduzir outras formas do aperfeiçoamento como Estágios em
Centros de Formação Tecnológicos, no país e no exterior.

O Programa de Capacitação deverá buscar a sua viabilização através da CAPES, CNPq,
CTRHAE (Programa dos Recursos Humanos pare Áreas Estratégicas), e intercâmbio com
Centros acadêmicos do país e do exterior.

O fato de que existem, relativamente, poucos docentes com pós-graduação na área
especifica de Engenharia mecânica no CEFET-Ba deve estimular o convite a Professores e
Pesquisadores de outras instituições para colaborar na implantação e desenvolvimento do
Curso. Observe-se que para o inicio do Curso, no qual a ênfase será na formação básica, não
existem maiores carências, podendo com pequeno investimento em formação dos docentes,
dar partida ao processo.

Atividades de extensão e intercâmbio científico - A Extensão e a Prestação de Serviços já
são programas em pleno funcionamento no CEFET-Ba. Com a implantação do Curso de
Engenharia Industrial Mecânica, a Instituição deverá ampliar este tipo de oferta. Estes serviços
deverão ser desenvolvidos em sincronia com os Projetos de Pesquisa e de Capacitação.

Neste sentido, deverão ser sediados, em Simões Filho:

a) Um Centro de Capacitação Profissional para Professores da área técnica, visando
responder à urgente necessidade de qualificação e aperfeiçoamento de docentes voltados
para o sistema de educação Técnico-profissional.

b) Um núcleo de incubadoras Tecnológicas visando viabilizar propostas e projetos que
venham a contribuir para o avanço tecnológico no Estado. As Incubadoras são hoje
recursos amplamente utilizados como instrumento da difusão e repasse do conhecimento
científico para o setor produtivo.

Do ponto do vista pedagógico, a concepção de corrigir Incubadoras está vinculada a idéia do
PISTRAK (1981) que prega o ensino pelo “método dos complexos”, e pelo qual se estudam os
fenômenos agrupados, enfatizando a interdependência transformadora, e valorizando a
pesquisa como condição para a transformação do conhecimento. Tal postura leva a
valorização do trabalho coletivo e a criação de formas de organização eficientes.
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Melhoria dos recursos materiais - Apesar do CEFET-Ba possuir um acervo bibliográfico
razoável, ha a necessidade de complementá-lo com livros, periódicos e normas técnicas. Os
Livros, Periódicos e Normas necessários estão no ANEXO IX. Da mesma forma, para o bom
funcionamento do Curso de Engenharia, deverá ser ampliado o número médio de exemplares
por título de diversas obras já existentes.
Assim, ensino, pesquisa, capacitação profissional e prestação de serviços favorecerão, na
instituição, a união do desenvolvimento tecnológico com a busca da autonomia financeira, e
permitirá aos alunos e professores, a valorização do trabalho e oportunidade de melhor
qualificação profissional.

Do ponto do vista econômico-financeira, sendo o CEFET-Ba uma Autarquia Federal, o curso
será viabilizado pela introdução dos seus custos no Orçamento da Instituição, o que não
inviabiliza a busca do financiamento para o desenvolvimento de projetos, tais como, os
referentes às pesquisas básicas e capacitação do corpo docente; da mesma forma deverão
ser construídas parcerias com a iniciativa privada para o desenvolvimento de projetos em
comum.
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ANEXO

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA PARA IMPLANTAÇÃO DO CURSO

Para a implantação do Curso do Engenharia Industrial Mecânica recomenda-se a ampliação
do acervo bibliográfico existente com a aquisição de, em media, de 06 (seis) exemplares dos
títulos listados a seguir.

BIBLIOGRAFIA

ÁREA DE FORMAÇÃO BÁSICA

TÍTULO

MATEMÁTICA

01 LEITHOLD, Louis, O cálculo com Geometria Analítica, vol I, Editora Harper e Row
do Brasil Ltda., São Paulo, 1980.

02 SIMMONS, George F., Cálculo com Geometria Analítica, vol. I, Editora McGraw-Hill,
São Paulo, 1987.

03 GUIDORIZZI, Hamilton L., Um Curso do Cálculo, vol. I, Livros Técnicos e
Científicos Editora Ltda., Rio do Janeiro, 1985.

04 THOMAS, George B. e FINNEY, Ross L., Cálculo e Geometria Analítica, vol. I e 04 II
Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda. Rio do Janeiro, 1988.

05 LEITHOLD, Louis, O Cálculo com Geometria Analítica, Vols. I e II, Editora Harper
e Row do Brasil Ltda., São Paulo, 1980.

06 SIMMONS, George F., Cálculo com Geometria Analítica, Vol. II, Editora McGraw-
Hill, São Paulo, 1987.

07 GUIDORIZZI, Hamilton L., Um Curso do Cálculo, Vols. I, II e III, Livros Técnicos e
Científicos. Editora Ltda., Rio do Janeiro, 1985.

08 THOMAS, George B. e FINNEY, Ross L., Cálculo e Geometria Analítica, Vols. II e
III. Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda., Rio do Janeiro, 1988.

09 KAPLAN, Wilfred. Cálculo Avançado, Vols. I e II, Ed. Edgard Blücher Ltda, São
Paulo, 1985.

10 GUIDORIZZI’, Hamilton Luiz. Um Curso do Cálculo, Vols I, II e III. Livros Técnicos
e Científicos Editora LTDa. Rio do Janeiro, 1985.

11 SIMMONS, George F., Cálculo com Geometria Analítica, Vol. II, Editora McGraw-
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Hill, São Paulo, 1987.

12 THOMAS, George B. e FINNEY, Ross L., Cálculo e Geometria Analítica, Vol. IV,
Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda., Rio de Janeiro, 1988.

13 STEINBRUCH, Alfredo, Geometria Analítica, Editora McGraw-Hill do Brasil Ltda.
São Paulo, 1987.

14 SANTOS, Nathan Moreira dos, Vetores e Matrizes, LTC Editora S/A, Rio do Janeiro,
1981.

15 KLETENIC, Problemas de Geometria Analítica, Livraria Cultural Brasileira, Belo
Horizonte, 1977.

16 BOLDRINI, J. L., Costa, S. R., RIBEIRO, V. L. e WETZLER, H. G., Álgebra Linear,
Editora Harper & Row do Brasil Ltda., São Paulo, 3a. Edição, 1988.

17 ANTON, Haward, Álgebra Linear, Editora Campus, Rio do Janeiro, 1982.

18 LIPSCHUTZ, S., Álgebra Linear, Coleção Schaum, Editora McGraw-Hill do Brasil
Ltda., Rio do Janeiro, 1987.

19 COSTA NETO, F. L. do Oliveira - Estatística - Ed Edgard Blücher. 1977.

20 SPIEGEL, M., Probabilidade e Estatística. Editora McGraw-Hill Ltda, São Paulo,
1989.

21 MEYER, P., Probabilidade - Aplicações a Estatística, Livros Técnicos e Científicos
Editora Ltda, Rio do Janeiro, 1988.

22 BOWKER, A. H. e LIEBERMAN, G.J - Engineering Statistics - Pretice Hall - 1972.

PROCESSAMENTO DE DADOS

01 RUGGIERO, Márcia A. Games e LOPES, Vera Lucia da Rocha, Cálculo Numérico.
- Aspectos Teóricos e Computacionais, Editora McGraw-Hill Ltda, 1989.

02 DORN, William S. e CRACKEN, Daniel D. MC, Cálculo Numérico com estudos de
casos em FORTRAN IV, Editora Campus, Rio do Janeiro, 1989.

03 CLAUDIO, Dalcidio Moraes e SANTOS, José Abel Royo dos, Microcomputadores 03
e Minicalculadoras - seu usa em Ciência e Engenharia, Editora Edgard Blücher
Ltda, São Paulo, 1987.

04 CARVALHO José Eduardo Maluf de. Tudo sobre Windows para Workgroups, São
Paulo, Makron Books, 1994.

05 Excel 5.0 - método rápido/IBPI, Instituto Brasileiro de Pesquisa em Informática. Rio
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de Janeiro, Infobook, 1994.

06 ALVES, William Pereira. MS-ACCESS: Interativo: Versão 2.0, Vol.1, São Paulo,
Érica, 1994.

07 GUIMARAES, Angelo de Moura. Introdução a Ciência da Computação. Lagos, Rio  do
Janeiro; LTC, 1985.

08 FARRER, Harry. Programação Estruturada de Computadores. Pascal estruturado 08 Rio
de Janeiro: Guanabara Dois, 1986.

09 FARRER, Harry. Algoritmos Estruturados. Rio do Janeiro, Guanabara Dois, 1986.

10 FARRER, Harry. Programação Estruturada de Computadores. Pascal Estruturado
Rio do Janeiro, Guanabara Dois, 1986.

11 FARRER, Harry. Algoritmos Estruturados. Rio do Janeiro, Guanabara Dais, 1986.

12 CHANDLER, Alan. Técnicas e Práticas de Programação Rio de Janeiro, Guanabara
Dois, 1986.

13 NELSON, Ross. Visual Basic. Versão 3.0 - Guia autorizado Microsoft/ Ross Nelson,
São Paulo, Makron Books, 1994.

CIÊNCIAS FÍSICAS

01 HALLIDAY, David e RESNICK, Robert, Física, vol. I, LTC Editora S/A, 1ª. Edicão,
Rio de Janeiro, 1991.

02 MECKELVEY, John P. e CROTCH, Harvard, Física, volume I, Editora Harper & Raw
do Brasil Ltda, São Paulo, 1981.

03 TIPLER, Paul A., Física, volume I, Editora Guanabara Dois S/A, 2ª. Edição, Rio de
Janeiro, 1984.

04 SEARS, Francis, ZEMANSKY, Mark W. e YOUNG, Hugh D., Física, volume I,
Editora LTC S/A, 2ª. Edição, Rio do Janeiro, 1985.

05 HALLIDAY, David e RESNICK, Robert, Física, volume Ill, LTC Editora S/A, 1ª.
Edição, Rio do Janeiro, 1991.

06 MECKELVEY, John P. e GROTCH, Harvard, Física, volume III, Editora Harper &
Raw do Brasil Ltda., São Paulo, 1981.

07 TIPLER, Paul A., Física, volume II, Editora Guanabara Dois S/A, 2a. Edição, Rio de
Janeiro, I 984.

08 SEARS, Francis; ZEMANSKY, Mark W. o YOUNG, Hugh D, Física, volume III,
LTC Editora S/A, 2a. Edição, Rio do Janeiro, 1985.



171

DESENHO

01 BRASIL, Ministério da Educação e Cultura. Diretoria do Ensino Industrial, Desenho
Mecânico, São Paulo.

02 BACHMANN, Albert e FORBERG, Richard. Desenho Técnico, Editora Globo, Porto
Alegre.

03 FRENCH, Thomas E., Desenho Técnico, Editora Globo, V. 1 - 5, Porto Alegre.

04 MANFÉ, Giovanni et ali., Manual do Desenho Técnico Mecânica, Curso Completo, São
Paulo, Bisordi.

05 CARVALHO, S.F.G. - Desenho - EPUSP - 1990.

06 ABNT/SENAI -SP-Coletânea das Normas de Desenho - 1990.

07 BACHMANN, Albert e FORBERG, Richard, Desenho Técnico, Editora Globo, Porto
Alegre, 337p.

08 BARROS, Eduardo S. S., Homografia. Escola de Engenharia da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, Serviço de Publicações, Rio do Janeiro, 28p., Notas de aulas.

09 VILLANEUVA, Mauro , Prácticas de Dibuio Tecnico Editora Urrno, Bilbaa,
España,n.p.

10 PINHEIRO, VirgiIio Athyde. Noções de Geometria Descritiva. Rio do Janeiro.
Livros Técnicos e Científicos Editora R. J.

11 CARVALHO, Benjamin de A., Desenho Geométrico, Rio de Janeiro. Livros Técnicos e
Científicos Editora Etdm. Rio do Janeiro, 19..

12 Rodrigues, Álvaro J., Geometria Descritiva, Rio do Janeiro, Agir Rio do Janeiro,
vol.  1. 2. 19....

QUÍMICA

01 RUSSEL, John Blair, Química Geral, Editora McGraw-Hill, São Paulo, 1982.

02 BABOR, Joseph A. e AZUAREZ, José lbarg, Química Coral Modera, Editora Mann,
Barcelona. 1973.

03MORRE, John W. e DAVIES, Willian, General Chemistry, Editora McGRaw-Hill,
U.S.A., 1978.



172

MECANICA

01 BEER, Ferdinand P. e JOHNSTON, E. Russel, Dinâmica, Editora McGraw-Hill do
Brasil, Rio do Janeiro, 3a. Ed. 1980.

02 MERIAN, J. L., Dinâmica, Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 1977.

03 FONSECA, Adhemar, Curso de Mecânica, vol. I, II e III, Ao Livro Técnico.

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS

01 BEER, F.P.Johnston, E. R. - Resistência dos Materiais - 1982.

02 TIMOSHENKO, S. P. - Teoria da Elasticidade - 1980.

03 VENANCIO, F°, F. - Análise Matricial de Estruturas - 1975.

04 DI BLASI, Clésio Gabriel - Resistência dos Materiais, Editora Interamericana, Rio
de Janeiro, 1982.

05 TIMOSHENKO, S. and GERE, J. M., Mecânica dos Sólidos, LTC, vol. 1, Rio do
Janeiro, 1984.

06 BEER, F e Johnston, E. - Resistência dos Materiais Mcgraw-Hill, São Paulo, 1982.

07 CRANDALL, S.H., DAHLN. C. and LARDNER T. J. - An Introduction to the
Mechanics of Solids, Second Editor, Mcgraw-Hill, New York, 1978.

08 POPOV, E. P. - Resistência dos Materiais - R. J. - 1984.

FENÔMENOS DE TRANSPORTE

02 VENNARD, Street. Elementos de Mecânica dos Fluidos, 5ª. Edição, Editora  Guanabara
Dois, 1978.

03 SHAMES, Irving Herman, Mecânica dos Fluidos, Editora Blücher, vol. I e II, 1973.

04 ASSY, T. M., Mecânica dos Fluidos. USP. 1981.

05 MACINTYRE, Archibald Joseph. Bombas e Instalações do Bombeamento. Editora
Guanabara Dois. 1980.

06 MACINTYRE, Archibald Joseph., Maquinas Motrizes Hidráulicas. Editora Guanabara
Dois, 1987.



173

07 MATTOS, Edson Ezequiol e DE FALCO, Reinaldo, Bombas Industriais, RF Editora
Técnica, 1992.

08 NETO, A. - Manual de Hidráulica.

09 NEKRASOV - Hidráulica.

ELETRICIDADE

01 MAGALDI, Miguel, Noções do Eletrotécnica, LTC. Editora, 4a. Edição, São Paulo,
1977.

02 DAWES, Chester L., Curso do Eletrotécnica, Editora Globo, Ia. Edição, 6a.
Impressão, Rio de Janeiro, 1964.

03 WALLACE, Gray, Noções do Eletrotécnica.

04 ABNT, Normas Técnicas, NB-3.

05 CREDER, Hélio, Instalações Elétricas, LTC Editora, São Paulo, 1989.

06 CREDER, Hélio, Instalações do Ar Condicionado, LTC Editora, São Paulo, 1990.

07 MILLMAN & HALKIAS - Eletrônica, Vol. 1 e 2, Ed. McGraw-Hill.

08 MALVINO, Eletrônica, Vol. 1 e 2, Ed. McGraw-Hill.

AREA DE FORMAÇÃO GERAL

HUMANIDADE E CIENCIAS SOCIAIS

01 CARDOSO, Fernando Henrique e IANNI, Otávio, Homem e Sociedade, CEN,
1980. São Paulo.

02 BROOM, Leonard e SELZNICK, Philip, Elementos de Sociologia, LTC Editora, 1979. Rio
do Janeiro.



174

03 BROWN, J.A.C., Psicologia Social da lndüstria, Editora Atlas, 1976. São Paulo.

04 BEZERRA, Felte, Antropologia Sociocultural, Coord. Editora do Brasília, 1973. Brasília
DF.

05 BLAU, Peter o SCOTT, W. Richard, Organizações Formais, Editora Atlas, 1977. São
Paulo.

06 BOTTMORE, T.B., Introdução a Sociologia, Zahar Editoros, 1970, Rio de  Janeiro.

07 COHEN, Bruce, Sociologia Social, McGraw-Hill, 1981. São Paulo.

08 JACQUES, Paulino - Ciência do Direito.

09 FRITJOF CAPRA, O  Ponto do Mutação.

10 National Safety Counsii. Supervisor Safety Manual. Third ed., 1970, Chicago NSC.

11 National Fire Protection, Association-Fire protection Hand book-twelfth edition,
1965. Boston.

12 National Fire Protection, Association N.F.P.A. Nat. Fire Codes, 1971/72.

13 Industrial Safety, 1970, London.

14 National Safety Counsii, Accident prevention manual for industrial operations,
1969, 6° th edition, Chicago.

15 Fundacentro. Acidentes, Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, Coletânea do lois,
decretos e portarias, comp. por Eduardo Gabriel Saad, 1972, São Paulo.

16 Instituto do Resseguros do Brash, 6 edição.

17 Bucka Spiero. Comércio. Indústria e Importação S/A, catálogos diversos, 1970 a 1978.
São Paulo.

18  Prática de Prevenção do Acidentes. ABC da Seg. do Trabalho, Álvaro Zócchio, 1965.

19 Manuais do Inspetor do Segurança. MEG. 1970.

20 Normas Regulamentadoras do MTPS(28 normas), 1978.

21 Higiene e Segurança do Trabalho, MTPS/DNSHT, 1965.

22 BROWN, J. A. C., Psicologia Social da Industria, Editora Atlas, 1975. São Paulo.

23 PALMER, Cohn, Ergonomia, Editora Fundação Getúlio Vargas, 1976. Rio de Janeiro.

24 DRACKE, Richard e SMITH, Peter, Ciência do Comportamento na Industria,



175

Ed. McGraw Hill, 1977. R. J.

25 CHIAVENATO, Idalberto, Recursos Humanos, Editora Atlas, 1990. São Paulo.

26 JACKSON, Mathew, Recrutamento, Entrevista e Seleção, Editora McGraw Hill,1976. Rio
de Janeiro.

27 LAVILLE, Antoine, Ergonomia, Editora E. F. U.1977. São Paulo.

28 LINDGREN, H. C. BYRNE, D., Psicologia - Personalidade e Comportamento 28 Social,
Livros Técnicos e Científicos Editora, 1982. Rio do Janeiro.

CIÊNCIAS DO AMBIENTE

02 ARIZA, D., Ecologia Objetiva, Editora Nobel, São Paulo, 1979.

03 BEUN, F.R. e Mc Auliffe, C. A., Química e Poluição, Trad. São Paulo, Livros Técnicos e
Científicos Editora S/A, 1981.

04 DAJOZ, Roger, Ecologia Geral, Editora Vozes/Universidade do São Paulo, 2a. Edição,
São Paulo, 1973.

05 Ecologia e Poluição, Editora Melhoramentos, 3a. Edição, São Paulo, 1979.

06 ODUM, E., Ecologia, Editora Pioneira, Trad., 3a. Edicão, São Paulo, 1977.

07 EPUSP-DEHS, Introdução a Engenharia Ambiental.

ADMINISTRAÇÃO

01 TAYLOR, F. W., Princípios da Administração Cientifica, Ed. Atlas, 1979.

02 FAYOL, Henri, Administração Coral e Industrial, Editora Atlas, 1979.

03 JULIUS, Michael e SHLENDER, William, E., Introdução a Administração, Editora Atlas,
1980.

04 MELO, Sergio S. et alli, Contabilidade para Administradores, Editora Delta, 1976.

05 STONER, J. A. F. - Administração, Editora Prentice Hall do Brasil.

06 PEREIRA, 0. D. Contabilidade Básica Fácil.

07 STAAR, Martin – Administração da Produção.



176

ECONOMIA

01 HESS, Geraldo, MARQUES, José Luiz, PAES, Luiz Carlos, PUCCINI,Abelardo,
Engenharia Econômica, Editora Forum, 2a. Edição, 1971.

02 HIRSCHFELD, Henrique, Engenharia Econômica, Editora Atlas, Ia. Edição, 1979.

03 LINS, Geraldo Estellita, Matemática Financeira e Correção Monetária, APEC Editora
S.A., 2a. Edição, 1975.

04 RIGGS, James, Modelo de decision Econômica para lngenieros y Gerentos de
Empresas, Editora Alianza Universidad, Ia. Edição, 1973.

05 ALBUQUERQUE, Marcus C. C., Introdução a Teoria Econômica

EDUCAÇÃO FÍSICA

01 TEIXEIRA, Hudson Ventura - Trabalho Dirigido da Educação Física - Saraiva Editora -
1978.

02 TEIXEIRA, H..V e PINI, Mario C. - Aulas de Educação Física - Instituto Brasileiro de
fusão Cultural S/A - 1978.

03 COMES, Turbino - Metodologia Cientifica do Treinamento Desportivo -IBRASAII 980.

04 THOMAS, Vaughan - Progresso Físico - Desportivo - Forum Edit. 1970.

05 FERREIRA, Airton – Porque Correr - Bireau Gráfica Edit. LTDA - 1979.

06 TEIXEIRA, Hudson Ventura - Trabalho Dirigido de Educação Física - Saraiva Ed Ito ra-
1978.

07 MEDINA, João P.S. - A Educação Física Cuida do Corpo... - e “Monte” – Papirus
Editora-1 987.

08 MENDES, Fernando N. Correia - Conceito Atual da Educação Física - Mario Cabral -
Editora.

09 GARCIA, Walter E. Inovação Educacional no Brasil - Cortez Editora - 1980.

LÍNGUAS

01 Newsweek, Time, Scinece Digest, Psycology Today, Manchete, - Special Edition,  South;
Human Relation in industry; Manuais e Catálogos de Industrias, Ícaro Magazine,
livros em língua inglesa relacionados com temas industriais, supervisão do pessoal,
etc.



177

METODOLOGIA

01 BAZZO, A. B. - Introdução a Engenharia. 3a. Edição, UFSC, 1993.

02 KRICK, E. V. - Introdução a Engenharia. Ao Livro Técnico, Rio do Janeiro, 1978.

03 CA 03 CARMO, Neto Dionisio. Metodologia Cientifica para Principiantes, 2a. Ed.
Salvador, Ed. Univ. Americana, 1993.

04 JAPIASSU, Hilton. Nascimento e Morte das Ciências Humanas, 2a. Ed. RJ, Francisco
Alves, 1982.

05 JAPIASSU, Hilton. O Mito da Neutralidade Cientifica, Rio do Janeiro, Imago,
1975.

06 RÚDIO, F. V. Introdução go Proieto de Pesquisa Cientifica, Petrópolis, Vozes,
1978.

07 SALOMON, D. V. Como Fazer uma Monografia, 3a. ed. Belo Horizonte,Interlivros, 1973.

08 SALVADOR, A. D. Métodos e Técnicas do Pesquisa Bibliográfica. Porto Alegre, Livraria
Sulina, 1970.

09 CASTRO, C. M. Estrutura e Apresentação das Publicações Cientificas, São Paulo,
McGraw-Hill, 1976.

10 GOLDHOR, H. Pesquisa em Biblioteconomia e Documentação. Brasília, VIPA, 1973.

11 FIGUEIREDO, Vilma. Produção - Social da Tecnologia.. 60. Formato
14x21 cm ISBN 85-12-80 l00x.

12 HEGENBERG, Leônidas. Etapas da Investigação Cientifica. 2° vol. Co-edição EDUSP.

13 RATNER, H. Impactos Sociais da Automação. Nobel, São Paulo, 1988.

14 GUERRA, A. A Revolução Tecnológica e o Futuro do Trabalho. Rev.O Socialismo do
Futuro. Inst. Ponsar, n°6/93.

15 SELLTIZ, Wrightsman, Cook. Métodos de Pesquisa nas Relações Sociais. 3° vol. EPU.
Editora Pedagógica e Universitária Ltda.

16 MARCONI, M. A. e EAKATOS, E. M. Técnicas do Pesquisa. São Paulo, Atlas,
1982.

17 KAPLAN, A. A Conduta na Pesquisa, São Paulo, Editora Herder, 1969.



178

MATERIAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL GERAL

MECÂNICA APLICADA

01 FAIRES, Virgil Moring, Elementos Orgânicos do Máquinas, vols 1 e 2, Ao Livro
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Brasil Ltda - Ia. Edição.

10 HIGGINS, L. e MORROW, Lester Coridon. Maintenance Enginonring Handbook Editora
McGraw Hill - 3a. Edição.

11 GODOYR, Jorge. Turbinas a Vapor.
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06 KREITH, Frank - Princípios da Transmissão do Calor - Editora Edgard Blücher Ltda, São
Paulo, 1977.

07 HOLMEN, J. P. - Fundamentos da Transmissão do Calor.

SISTEMAS FLUIDOMECÂNICOS

01 Manual de Hidráulica da Vicker.
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Neves Editora Ltda., Rio do Janeiro, 1972.

04 KRAR, S. F. et Tecnology of Machine, Tolls - 3a. Edicão - New York. 1987.
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14 DOSSAT. Princípios de Refrigeração. Ed. Hemus.

15 YAMANE, Eitaro & Saito, Heico.Tecnologia do Condicionamento de Ar. Ed. Edgar Blucher
Ltda.

16 SILVA, Remi Benedito. Manual de Refrigeração e Ar Condicionado. Ed. Grêmio
Politécnico.

17 STOECKER, W. F. Refrigeração e Ar Condicionado. Mcgraw-Hill - 1985.
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20 Metals Handbook, Welding and Brazing, vol. 6, 8th Edition, ASM.
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