
ATA 06/2010 – REUNIÃO DA DIRETORIA DO CODEVAT

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e dez, às dezesseis horas e trinta  
minutos, esteve reunida, na sala 505 do prédio 09 da Univates, a Diretoria do CODEVAT, 
conforme lista de presenças específica. Nestas condições procedeu-se a reunião com os 
itens de pauta que seguem: 1) Lançamento do Planejamento Estratégico Regional: foi 
apresentado para a diretoria e entregue material referente ao Planejamento Estratégico 
Regional.  Discutido entre os membros o conteúdo e a forma que será apresentado o 
Planejamento  aos  membros  da  Assembléia.  Definiu-se  que  será  feito  uma  breve 
explanação  da  construção  e  das  etapas  do  trabalho,  focando  a  apresentação  nos 
referenciais estratégicos e nos projetos definidos regionalmente. 2) Comissões Setoriais 
do  CODEVAT: após  a  apresentação  do  Planejamento  serão  propostas  Comissões 
Setoriais  para  trabalhar  e  discutir  os  diferentes  temas.  Após  várias  sugestões  e 
avaliações, a diretoria decidiu levar à Assembléia a proposta de seis Comissões Setoriais:  
uma comissão setorial para tratar do tema do Agronegócio, formada por um grupo que já  
é do Repensando Agro (a partir  de agora denominado Programa de Desenvolvimento 
Agropecuário do Vale do Taquari); a comissão setorial 2 chamada de Desenvolvimento de 
Novas  Cadeias  Produtivas  e  Inovação  Tecnológica,  que  atenderá  os  macroobjetivos 
Novas Cadeias Produtivas, Inovação Tecnológica e Turismo; a comissão setorial  3 irá 
tratar  da  Gestão  Estrutural,  atendendo  a  todos  os  macroobjetivos  desta  área,  com 
exceção de parte do macroobjetivo 2 (saneamento), ou seja, ficará com tecnologia da 
informação, energia,  questões ambientais,  logística,  habitações populares;  a  comissão 
setorial  4 tratará da segurança; a comissão setorial  5 ficará com os temas da saúde, 
saneamento, dependência química; a comissão setorial 6 será responsável por questões 
acerca da educação e assistência social. 3) Assuntos Gerais: foi relatado aos membros 
da diretoria os trabalhos do grupo que está discutindo o ensino técnico federal.  Após 
vários  encontros  da  comissão,  será  levado  como  proposição  ao  Ministério  da 
Educação/Secretaria  do  Ensino  Profissional,  o  que  a  região  gostaria  que  fossem 
disponibilizados,  inicialmente,  de  cursos  técnicos.  Será  feito  um diagnóstico  regional, 
identificando características e demandas, para, ao final, sugerir os cursos que o grupo 
está trazendo como proposição do Vale: curso técnico em Automação Industrial (1.200 
horas), curso técnico em Manutenção Automotiva (1.200 horas), curso técnico em Móveis 
(1.200  horas),  curso  técnico  em  Vestuário  (1.200  horas).  Essa  proposição  deve  ser 
amadurecida regionalmente, será avaliada pelo Ministério da Educação e passará por um 
audiência pública regional. A percepção é de que se inicia com alguns cursos, depois 
pode-se aumentar para a região ter outros na Escola Federal. Ainda, a comissão fará uma 
visita  a  um  Instituto  Federal  no  mês  de  fevereiro  de  2011  para  melhor  conhecer  a 
dinâmica destes. Os membros da diretoria acatam as proposições do grupo e sugerem 
manter a discussão até o fechamento de um diagnóstico a ser enviado ao Ministério da 
Educação. Não tendo nada mais a constar, lavro a presente ata que será assinada pelo 
presidente do CODEVAT, Ney José Lazzari. Lajeado, 01° de dezembro de 2010.

       Ney José Lazzari 
Presidente do CODEVAT


