
OFÍCIO DA DIRETORIA SOBRE A REUNIÃO DO CONDETUF/SETEC/MEC

Prezados(as) Servidores Docentes e TAEs do COLTEC,

diante dos debates que estamos realizando sobre a reforma curricular, venho trazer informações  
(muitas já passadas nos nossos encontros, mas agora com o resultado e a cobrança das possíveis  
ações e desdobramentos dos ajustes necessários para todas as Escolas Técnicas que compõem a  
Rede Federal de Educação em relação ao legislação vigente) tanto dos dirigentes do MEC/SETEC  
quanto  da  Reitoria  e  da  Auditoria  interna  da  UFMG.  O  objetivo  é  contribuir  para  os  
encaminhamentos  para  a  nossa  reforma  curricular,  acadêmica,  administrativa,  os  Projetos  
Pedagógicos dos Cursos Técnicos(PPCs) e o PDI do COLTEC, que estamos sendo cobrados há  
tempos.

Tivemos  recentemente  uma  reunião  em  Brasília,  com  a  presença  dos  diretores  das  Escolas  
Técnicas  Vinculadas  às  Universidades  Federais  (ETVs)  e  de  vários  diretores  da  SETEC  e  
anteriormente,  tivemos também uma reunião do CONDETUF com a ANDIFES e,finalmente  uma 
terceira reunião com o Reitor da UFMG.Na primeira estive presente. Na segunda Fantini participou  
representando o COLTEC e na terceira com o Reitor da UFMG, participamos Fantini e eu.

A seguir  apresento  informações  que  foram  divulgadas  nestas  reuniões  e  relato  os  principais 
resultados e encaminhamentos de todas elas.

I-  Reunião CONDETUF/SETEC/MEC
 
A reunião iniciou-se com a apreciação e assinatura das atas de reuniões anteriores. Nestas atas, já  
se mostrava a preocupação do CONDETUF com relação ao atendimento das metas do PNE. Foram 
apresentados os seguintes pontos como prioridade para encaminhamentos:

1. Revisão  do  Banco  de  Professores  Equivalentes  de  EBTT  para  as  Universidades 
Federais. 
1.1- O Presidente do CONDETUF solicitou a todos os diretores que mobilizassem os 

Pró-Reitores de Recursos Humanos de suas respectivas Universidades solicitando-
os os dados de todos os professores da carreira de EBTT no momento onde foram 
colhidas  as  informações  que  foram  utilizadas  para  o  cálculo  do  Banco.  Tal 
informação poderá subsidiar o Conselho para a elaboração de um documento uma 
vez que há a possibilidade de o banco não ter considerado o número de cargos 
existentes  em cada escola  e  sim o  número de cargos  preenchidos  no referido 
momento.  Esta  informação já  foi  solicitada à CPPD e Ana Maria  já  entrou em 
contato comigo dizendo que estão terminando o levantamento.

2. Revisão dos parâmetros presentes no cálculo do Aluno Equivalente para os cursos 
técnicos em cada modalidade de oferta. 
2.1- Há  uma  grande  mobilização  dos  diretores  das  escolas  que  possuem  cursos 

predominantemente nas áreas de Saúde e Arte, com relação a isto, tais diretores 
se  reunirão  esta  semana  na  tentativa  de  produzir  um documento  comum para 
solicitar ao MEC que sejam feitos ajustes em tais parâmetros visando adequá-los a 
valores mais compatíveis com a especificidade destas áreas. 

2.2- Foi  debatida  com os  diretores  da  SETEC a  questão  dos  cursos  noturnos  que 
necessitam um maior  incentivo para que as escolas venham a implantar  novos 
cursos. A SETEC se mostrou extremamente incompreensiva a questão que, para 
eles,  não  produz  distorções  em  relação  às  metas  do  PNE  para  a  educação 
profissional.  O  argumento  da  SETEC  é  que  o  cálculo  proposto  para  o  Aluno 
Equivalente não impacta o número de horas-aulas semanais dos docentes. Quanto 
questionados com relação ao fato do curso não poder ter 800 horas no ano eles 
apresentaram como alternativa a criação de 2 turmas (uma com aulas segundas e 
quartas  e  outra  com aulas  terça  e  quinta  ambas  com ½ aulas  na  sexta).  Isto 
aumentaria o tempo de conclusão mas não afetaria os encargos dos professores e 
a RAP uma vez que as escolas teriam o dobro do tempo de curso compensado 
pelo dobro de alunos matriculados. No entanto argumentamos que o aumento do 
tempo contribuiria de forma contundente para a evasão. Infelizmente isso não foi 
suficiente para convencê-los. 

3. Implantação da RAP
3.1- Os  diretores  da  SETEC  foram  unânimes  em  reiterar  o  Decreto  de  Lei  que 

normatiza a RAP e afirmaram a necessidade do cumprimento das metas (entre elas 



a RAP) do PNE. Os diretores das escolas e dos Institutos Federais e, ainda, as  
instituições que não atenderem aos decretos de Lei e as Meta do PNE poderão ser  
responsabilizados, sendo que já se assumiu na reunião a possibilidade de cortes 
orçamentários  para  a  instituição  e  a  responsabilização  dos  diretores  cujas 
instituições não atenderem as metas físicas (alunos matriculados) em conformidade 
com a PORTARIA No - 25, DE 13 DE AGOSTO DE 2015 e a PORTARIA No - 818,  
DE  13  DE  AGOSTO  DE  2015.  Mais  detalhes  podem  ser  vistos  em 
http://institutofederal.mec.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=806:mec-define-conceito-de-aluno-
equivalente-para-os-institutos-federais&catid=193&Itemid=220

3.2-A RAP já  é  uma realidade  e  a  maior  parte  das  escolas  federais  (inclusive  do 
CONDETUF) já possuem RAP igual ou superior a 20. Para consulta indicamos o 
link  http://www.brasil.gov.br/educacao/2011/05/rede-federal-tem-21-alunos-para-
cada-professor-segundo-mecque  já  noticia  o  resultado  alcançado  pelos 
Institutos Federais.

3.3- A implantação  da  RAP nas  escolas  do  CONDETUF  é  uma  prioridade  para  o 
Conselho  que  já  pode  sofrer  cortes  orçamentários  para  o  próximo  ano. 
Provavelmente  esses  cortes  serão  repassados  com  a  criação  de  um  critério 
associado à RAP (EAJ/UFRN e CEDAF/UFV dificilmente concordariam em fazer o 
repasse com os cortes orçamentários proporcionais  a todas as escolas com os 
cálculos da planilha atual).

3.4-Para efeito de cálculos, temos que trabalhar com a pior hipótese de encargos para 
os  professores  para  podermos  avaliar  como  o  MEC  reagiria  aos  nossos 
argumentos  contrários  à  implantaçãoimediata  da  RAP=20  no  COLTEC.Como 
nossos índices de reprovação e de evasão são elevados, devemos considerar o 
número de professores que teremos na escola para fazer o cálculo da RAP. Pela 
última planilha (que está sendo trabalhada na reforma) o número de professores é 
63 sendo que um é de 20h, logo temos 62,5 professores que multiplicado por 20 
estabelece a necessidade de 1250 alunos equivalentes na escola, A este número 
deve  ser  acrescido  cerca  de  10% pois  os  índices  de  evasão  da  escola  estão 
elevados, o que nos leva, em termos de planejamento a trabalhar com 1375 alunos 
equivalentes  para  fazermos  a  projeção  de  uma  RAP=20.Passamos  agora  a 
projeção do pior cenário em termos de encargos para os professores.

3.4.1  –  Se  o  COLTEC  mantiver  apenas  os  cursos  técnicos  integrados 
(PROEJA e Subsequentes parados) deveremos ter todos os  1375 alunos 
equivalentes distribuídos nos nossos 5 cursos integrados. Assim temos que 
dividir  o  (fator  médio  do  aluno  equivalente  de  um  curso  integrado  do 
COLTEC)1375/1,67 = 814 alunos matriculados, que divididos em 5 cursos 
daria 163 alunos por curso. Neste caso como os alunos estariam divididos 
em3 anos teríamos uma média de 54 alunos em cada ano, ou seja, uma 
subturma nova para cada um dos 5 cursos técnicos da escola, o que nos 
levaria a um aumento médio de encargos por professor de 50%. 

Considerando que nossos encargos atuais não superam 14 já devemos preparar 
argumentos que nos impediria de aumentar o número de vagas por curso já para o 
próximo concurso em 2018. Esta seria a única medita tomada pela escola em 7 
anos de PNE e poderíamos atingir a RAP em 2021.

2. Reunião Andifes/Condetuf.

1. Universidades serão chamadas a acompanharem de mais perto as alterações das 
escolas técnicas vinculadas relacionadas com o cumprimento das metas do PNE
2. As  metas  do  PNE devem ser  explicitadas  em um planejamento  elaborado  em 
conjunto (ou apoio) com as Universidades.
3. Seremos cobrados pela atenção as metas do PNE.

3. Reunião com Reitor da UFMG
1. O reitor concorda que a estrutura da EBAP tem que ser revista, pois não atende a 
legislação atual. Ele já havia dito que leu o documento elaborado por essa Diretoria e 
protocolado no Gabinete, em que nós mostramos as novas leis que regem o Ensino 
Profissional.

2. Ele entende que as realidades e missões das Escolas são diferentes e que a atual  
estrutura  não  atende  a  essas  realidades.  Também  afirmou  veementemente  que  a 
Reitoria tem interesse que o COLTEC permaneça vinculado a UFMG e que este é o  
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interesse comum da maioria dos professores da Universidade. Essa afirmativa se deu 
como  resposta  a  uma  possível  saída  do  COLTEC  com  vinculação  ao  IFMG  sendo 
mantido o atual prédio no Campus Pampulha.
3. O Reitor não vê problema na saída do COLTEC da EBAP, com a criação de uma 
nova Unidade de Ensino Profissional na UFMG e se comprometeu a marcar uma reunião 
com os diretores da EBAP e das escolas para analisar  a situação e, possivelmente,  
iniciar  a discussão para  a  proposição de novas  estruturas  para as escolas  que hoje 
compõem a EBAP.

Diante dessas questões temos, enquanto escola, urgência em cuidar de propostas para estruturas  
administrativas, curriculares, acadêmicas e, sobretudo planejamento para atendermos às metas do 
PNE e em especial a RAP.
Finalmente, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e para o envio de 
Leis e documentos que se fizerem necessários.

Prof. Carlos Eduardo Porto Villani
Diretor do Colégio Técnico da UFMG


