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Ata n 01/2007. Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e sete, às vinte horas,
iniciou nas dependências do CTG, Centro de Tradições Gaúchas de Juina a primeira
Audiência Pública do CEFET — Centro Federal de Educação Tecnológica. O evento conta
como cerimonialistas a Professora Marciane Sacht e Walter Sérgio Pezolatto, os mesmos
deram início desejando boas vindas a todos, fazendo um breve relato do CEFET no Brasil e
em seguida fizeram a composição da mesa convidando primeiramente o Excelentíssimo
Senhor Hilton Campos prefeito de Juina, a primeira dama e Secretária Municipal de Ação e
Promoção Social: Senhora Marilza da Costa Campos, O Vice Prefeito de Juina: Genésio
Bôer, o Deputado Estadual: Wagner Ramos, o Secretário de Geologia e Mineração do
Ministério de Minas e Energia: Lorival Andrade, a Diretora de Ensino Médio e Técnico:
Professora Glória Cristina Marques Coelho Miyazawa, o chefe do Departamento de Ensino
Médio e Técnico: Senhor Wiliam Silva de Paula, o Professor Marco Antônio Vieira
Morais, o Técnico Administrativo Valteir Ribeiro, a Assessora Pedagógica do Município
de Juina Lusmar Goret Reis, a Secretária Municipal de Educação e Cultura de Juina:
Professora Alba Maria Kohler, os Secretários de Educação dos Municípios beneficiados
pelo CEFET: Castanheira: Acleide Rios Guimarães, Juruena: Aldo Haveroth, Cotriguaçu:
Rosângela Maria Viganó, Aripuanã: Gladis Linzmíer Fabris, Juara: Darci Guandaln,
Tabaporã: Marleni Treuherz Giroto, Porto dos Gaúchos: Paulo Celso Ortega, o Presidente
da Câmara de Vereadores de Juina: Senhor Francisco de Assis Pedroso. Após a composição
da mesa entoamos o Hino Nacional Brasileiro. Os cerimonialistas agradecem a presença de
todos os professores, alunos e sociedade que aqui se fazem presente. Prosseguindo o evento
passamos a ouvir os pronunciamentos; com a palavra a Secretaria de Educação e Cultura de
Juina: Professora Alba Maria Kohler. Após cumprimentar todas as autoridades e todos os
presentes, a mesma diz que estamos concretizando mais uma ação da administração "Juina
Somos todos nós", que é a efetivação do CEFET em nosso município, dizendo que todos
nós somos co — responsáveis por esta realização e agradece a todos que estão ajudando a
construir este grande momento histórico para a nossa região. Fazendo uso da palavra o
Excelentíssimo Deputado Estadual, Wagner Ramos cumprimentou a todos os componentes
da mesa e todos os presentes, o mesmo relata alguns momentos de sua vida em Juina, fala
da grandeza de Juina estar sendo contemplada com o CEFET, e também afirma que o
resultado dos alunos que concluírem este curso é muito valioso, dando um salto de
qualidade de vida a todos, sendo que Juina saiu na frente nesta primeira etapa com o
Desenvolvimento de Ensino Tecnológico. Os alunos, com esta técnica estarão preparados
para o mercado de trabalho, com o ensino técnico profissionalizante e finaliza
parabenizando Juina e todos os seus munícipes colocando — se a disposição para trabalhar
por Juina.Walter Sérgio Pezolatto agradece a presença do Secretário de Saúde Joaquim
Delfino Neto. O Senhor Lorival Andrade representando Minas de Energia, cumprimentou a
todos os presentes e fala de sua felicidade em estar aqui, apoiando a efetivação do CEFET
em Juina, esta escola técnica é o primeiro passo para que os cidadãos sejam auto -
suficientes no futuro, parabeniza a todos e pede licença para se retirar para uma outra
reunião. Faz uso da palavra o Senhor Francisco de Assis Pedroso, Presidente da Câmara de
vereadores de Juina, cumprimentou a todos da mesa e a todos os presentes e diz da alegria
dos representantes da câmara municipal em presenciarem esta realização de grande
importância para o nosso município, parabeniza toda juventude por esta oportunidade de se
preparem para o seu futuro. O vice-prefeito faz uso da palavra cumprimentando a todos os
presentes, as autoridades e comunidade de Juina; e diz que estamos vivendo um momento
muito especial, principalmente na educação com várias construções, reformas e ampliações



de escolas em Juina. Com a implantação do CEFET, está mudando totalmente a Educação
em Juina, afirma que Juina será vista com outros olhos, acontecerá um melhor
desenvolvimento nas empresas aqui instaladas e outras virão se instalar em nosso
município, Juina terá a oportunidade, graças aos esforços da administração, de crescer com
sucesso. O Prefeito de Juina Hilton Campos faz uso da palavra pedindo e agradecendo a
Deus, por todos os presentes, cumprimenta a todas as autoridades, como também a
população que está prestigiando este evento. Agradece a todos os Secretários de Educação
que colaboraram e se esforçaram para que este evento se tornasse realidade na data de hoje,
fala das adequações que acontecerão nas instalações da antiga Escola Agrícola deste
município, pois é neste local que funcionará o CEFET em Juina. Agradece a todos que
contribuíram para efetivação desta instituição neste município, beneficiando os alunos que
não precisarão sair do município para se capacitarem e poderem entrar no mercado de
trabalho, fala da riqueza do município, madeira e reserva mineral e fica muito agradecido
pela realização deste sonho, já que na época foi muito criticado pela desativação da antiga
Escola Agrícola, pois o município não tinha condições de administrar uma escola deste
porte e que esta escola deveria ser administrada a nível federal. Diz estar muito satisfeito
em poder proporcionar isto aos moradores de Juina, visto que seus filhos precisaram sair de
Juina para se profissionalizar. Esclarece que no dia dezessete de novembro estará
entregando oficialmente a antiga Escola Agrícola para as instalações do CEFET. Os
cerimonialistas colocam os componentes da mesa à vontade para iniciar as palestras dos
representantes do CEFET de São Vicente.Prosseguindo a Professora Glória Cristina
Marques Miyazawa fica com a palavra e passa a fazer os esclarecimento sobre a efetivação
do CEFET. Inicia falando sobre o Plano de Expansão da Rede Federal de Educação
Tecnológica. Em 2005 o Governo Federal ficou com compromisso em expandir o Estudo
Tecnológico no país. Falou dos critérios que foram estabelecidos para escolha dos
municípios beneficiados pelo CEFET, o governo pretende instalar estas instituições com o
objetivo de preparar e atender as necessidade de cada região, com suas peculiariedades,
melhorando assim o desenvolvimento sócio- econômico. E que Juina foi privilegiada em
ser contemplada com a instalação do CEFET. Fez uma breve explanação sobre o CEFET de
Cuiabá, falando de quando teve início o CEFET, dos cursos atuais e futuros, explicou que
tem como objetivo "aprender a fazer fazendo", pois os alunos fazem na prática o que
aprendem na teoria, participando de seminários em várias regiões do Brasil, trocando
experiências com alunos de outras escolas, tendo assim um ganho em sua vida pessoal e
profissional. O perfil do aluno CEFET, tem como objetivo estar se preparado para ocupar
seu espaço na sociedade com capacidades para boa vivência em comunidade e boa
preparação para o mercado de trabalho, sendo o orgulho da instituição um profissional
capacitado. Passou a explanar sobre os Cursos propostos a serem instalados em Juina:
Técnico em Meio Ambiente, que vem ao encontro das necessidade e de nossa região, o qual
prepara o aluno para conservação da natureza proporcionando uma melhor qualidade de
vida. A mesma falou sobre o contexto de atuação de um técnico em meio ambiente. Os
cursos oferecidos incluem Ensino médio e técnico ao mesmo tempo. A professora falou das
disciplinas que compõem o ensino médio e técnico. Outro curso proposto é o Ensino Médio
e Técnico em Manejo Florestal, falou do campo de atuação do profissional capacitado nesta
área. Explicou sobre as disciplinas que compõem este curso. A professora Glória fala que
os alunos do CEFET são formados para serem empreendedores, preparados para atuarem
no mercado de trabalho. Dando continuidade o Professor Wiliam Silva de Paula. Fala do
Curso de Ensino Médio e Técnico em Agropecuária, das disciplinas que o compõem o



curso e da importância desde estudo para alunos de Juina e Região. Ressalta que hoje o
CEFET também trabalha em modalidade de EJA. Quanto ao Curso de Ensino Médio e
Técnico integrado em Informática, prepara alunos na área de informática com um curso
amplo, ressalta que hoje os concursos públicos pedem a capacitação profissional em
informática. O aluno poderá fazer o Ensino Médio e Técnico ou optar por cursar somente o
curso técnico em informática no CEFET, poderá cursar o ensino médio em outra
instituição. A Professora Glória Cristina fala da votação dos municípios Poli-Juina na
escolha dos cursos citados acima. No geral ficou em primeiro lugar o Curso Médio Técnico
em Informática, em segundo lugar ficou o Curso Médio Técnico Integrado em
Agropecuária, em terceiro o Curso Médio Técnico em Manejo Florestal e em quarto ficou o
Curso Médio Técnico em Meio Ambiente. Inicialmente serão oferecidos os dois cursos
mais votados pela população. Encerrando as explicações sobre os cursos, a professora
passou a responder perguntas das pessoas presentes. Ela explica que será aberto
inicialmente duzentos e vinte vagas, aumentando progressivamente, tais vagas serão
divididas pelos municípios participantes do Pólo. A seleção dos alunos acontecerá através
de uma avaliação baseada nos conteúdos do Ensino Fundamental. Estes cursos serão
ofertados no período diurno. Haverá possibilidade de oferta no período noturno do Curso
Técnico de Informática, somente para aqueles alunos que farão a disciplina técnica de
informática, num local a ser definido aqui mesmo na área urbana. O estágio do curso
acontecerá através de parcerias com as instituições colaboradoras. A professora esclarece
que em princípio não haverá disposição de cotas, porque estudos realizados apontam que
não há necessidade, devida a realidade da região, porém caso contrário será encaminhado
está situação. A professora fala que não há uma idade estabelecida para que a pessoa seja
aluno do CEFET, atende alunos que tenham idade para o Ensino Médio como também
alunos de mais idade, sendo incluído na Modalidade do EJA - Educação de Jovens e
Adultos. Os alunos são avaliados por notas sendo que a média é seis, podendo a equipe
daqui decidir o processo de avaliação. A professora Glória Cristina agradece o interesse dos
presentes e coloca-se a disposição para colaborar neste processo de implantação dos cursos.
O Prefeito Hilton Campos agradece a todos os secretários pelo empenho dispensados neste
projeto. Walter Sérgio Pezolato e Marciane Sacht agradecem gentilmente aos Prefeitos e
Secretários de Educação dos Municípios que contribuíram conforme propostas de
contrapartida: Aripuanã, Cotriguaçu, Castanheira, Juara, Tabaporã. Agradecem também aos
empresários do município de Juina que deram sua valorosa contribuição na doação de
equipamentos, móveis, maquinários e prestação de serviço: SL Mineradora LTDA,
Sindicato das Indústrias Madeireiras do Noroeste, Banco Bradesco S/A, Ascom de Juina,
Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados do Vale de Juruena, Juina
Frigorífico LTDA, às Escolas que contribuíram com a coleta de dados para a elaboração da
proposta e cursos a serem implantados. Agradecem a equipe do CEFET de São Vicente
pelos encaminhamentos e acompanhamento na implantação do CEFET - Pólo - Juina e
pela presença nesta Primeira Audiência Pública do CEFEF. Ao Prefeito Hilton Campos e
equipe pelo empenho e mobilização para concretização do CEFET no Pólo — Juina. A todos
os presentes, o obrigado especial, pela disponibilidade em participar e engrandecer o
evento. Não havendo mais assuntos a tratar deu-se por encerrada esta Audiência Pública às

vinte e duas horas e quarenta minutos.


