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REGULAMENTO DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA  
 

Define as regras de funcionamento da Conferência 
Nacional de Educação Profissional e Tecnológica – 
CONFETEC, convocada pela Portaria Ministerial nº 
1506, de 31 de agosto de 2006. 

 
 

 
 

CAPÍTULO I 
Da Finalidade 

 

Art. 1º - Este regulamento tem por finalidade definir as regras de funcionamento da 
Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica – CONFETEC, 
convocada pela Portaria Ministerial nº 1506, de 31 de agosto de 2006. A Conferência 
constitui-se em um fórum de debates sobre as questões fundamentais da Educação 
Profissional e Tecnológica brasileira e terá abrangência nacional. Portanto, suas 
análises, formulações e proposições deverão possuir essa dimensão. 

 
CAPÍTULO II 

Da Realização  
 
Art. 2º. A Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica – CONFETEC 
será realizada pelo Ministério da Educação, sob os auspícios da Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica – SETEC e do Fórum Nacional de Gestores 
Estaduais de Educação Profissional, nos dias 05, 06, 07 e 08 de novembro de 2006, em 
Brasília/DF, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Ala Norte, 1º e 2º 
pavimentos. 
 
Art. 3º.  A CONFETEC será presidida pelo Ministro da Educação e em sua ausência ou 
impedimento eventual, pelo Secretário de Educação Profissional e Tecnológica desse 
mesmo Ministério.  
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CAPÍTULO III 
Da Organização e da estrutura 

 
Art. 4º. O desenvolvimento da etapa nacional da CONFETEC estará a cargo da 
Comissão Organizadora Nacional, designada na forma de Portaria nº. 704 de 21 de 
março de 2006.  
 
Art. 5º.  A CONFETEC terá a seguinte estrutura: 

 
I - Plenárias: 

a) Plenária de Abertura, 
b) Plenárias Temáticas e 
c) Plenária Final; 
 

II - Grupos de Trabalho Temáticos; 
 
III - Sessão de Moções; 

 
IV - Mostra Nacional de Educação Profissional e Tecnológica; 
 
V - Espaço Nilo Peçanha e 

 
VI - Espaço Cultural. 

   
CAPÍTULO IV 
Dos Membros 

 
Art. 6º. Conforme disposto no Regimento da Conferência Nacional de Educação 
Profissional e Tecnológica, art. 26, são membros da Conferência: 
 

I - delegados natos e eleitos, com direito a voz e voto ; 
II - convidados, com direito à voz; 
III - observadores; 
IV - visitantes; 
V - autoridades;  
VI - expositores; 
VII - equipe de apoio e 
VIII - imprensa. 

 
Parágrafo único - Todos os delegados com direito a voz e voto presentes à CONFETEC 
deverão reconhecer a precedência das questões de âmbito nacional e atuar sobre elas, 
em caráter avaliador, formulador e propositivo. 
 
 

CAPÍTULO V 
Das Inscrições  

 
Art. 7º.  As inscrições dos participantes serão realizadas da seguinte forma: 
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I - delegados natos: serão inscritos pela Comissão Executiva da 
CONFETEC; 

II - delegados eleitos: serão inscritos pelo Gestor de Educação Profissional e 
Tecnológica de cada Estado; 

III - convidados: serão inscritos pela Comissão Executiva da CONFETEC; 
IV - observadores: farão sua própria inscrição através do sítio www.mec.gov.br 

; 
V - visitantes: farão sua própria inscrição através do sítio www.mec.gov.br ; 
VI - autoridades: serão inscritas pela Comissão Executiva da CONFETEC;  
VII - expositores:  

a) dos estandes dos Estados: serão inscritos pelo Gestor de Educação 
Profissional e Tecnológica de cada Estado   

b) dos estandes da rede federal de Educação Profissional e Tecnológica: 
serão inscritos pela Comissão Executiva da CONFETEC;  

c) dos estandes dos Serviços Nacionais de Aprendizagem Profissional: 
serão inscritos pela Comissão Executiva da CONFETEC; 

VIII - equipe de apoio: será inscrita pela Comissão Executiva Nacional e 
IX - imprensa:  inscrever-se-á no local. 

  
  § 1º - É de responsabilidade da Comissão Organizadora Estadual 
acompanhar a substituição dos respectivos suplentes de delegados de seu Estado, 
caso tenha elegido essa categoria na Conferência Estadual. 
 
  § 2º - É de responsabilidade das entidades nacionais acompanhar a 
substituição dos delegados natos por suplentes em seu âmbito de representação. 

 
 

CAPÍTULO VI 
Do Credenciamento 

 
Art. 8º.  O credenciamento de todos os participantes só será realizado mediante 
apresentação de documento de identificação oficial, prioritariamente o Cadastro de 
Pessoa Física – CPF.  
 
Art. 9º. O credenciamento dos delegados eleitos ou natos será realizado no dia 05 
de novembro de 2006, das 12 às 18 horas, e no dia 06, das 8h às 12 horas.  
 
Art. 10º. O credenciamento dos demais participantes poderá ser feito durante todo o 
período da realização da Conferência nos terminais instalados no Setor de 
Credenciamento do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, neste caso das 8h 
às 18 horas. 
 
Art. 11. Os delegados credenciados nos termos deste capítulo serão distribuídos 
aleatoriamente em três Grupos de Trabalho, no ato do credenciamento, mantendo-
se a proporcionalidade por segmento. 
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CAPÍTULO VII 
Dos Eixos Temáticos 

 
 
Art. 12.  Nos termos do Regimento da Conferência Nacional de Educação 
Profissional e Tecnológica, em seu art. 11, a CONFETEC tem como tema central 
“Educação profissional como estratégia para o desenvolvimento e a inclusão social” 
e deverá ser orientada pelas discussões acerca dos seguintes Eixos Temáticos: 
 

I - Eixo Temático I – Papel da Educação Profissional e Tecnológica no 
desenvolvimento nacional e nas políticas de inclusão social; 

 
II - Eixo Temático II – Financiamento da Educação Profissional e Tecnológica  

a) Manutenção e 
b) Expansão; 
 

III - Eixo Temático III – Organização institucional e papel das instâncias de 
governo e da sociedade civil; 

 
IV - Eixo Temático IV – Estratégias operacionais de desenvolvimento da 

Educação Profissional e Tecnológica 
a) Sistema de gestão, 
b) Proposta pedagógica, 
c) Educação a Distância – EAD e 
d) Formação e valorização de profissionais; 

 
V - Eixo Temático V – A relação da Educação Profissional e Tecnológica com 

a universalização da Educação Básica – Ensino Médio integrado. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
Das Plenárias 

 
Seção I 

Da Plenária de Abertura 
 
Art. 13. A Plenária de Abertura será coordenada pelo Presidente da Comissão 
Organizadora Nacional. 
 
 Art. 14. A Plenária de Abertura terá como finalidade validar o Regimento e aprovar o 
Regulamento da Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, bem 
como resolver casos omissos no Regimento encaminhados pela Comissão 
Organizadora Nacional. 
 

Parágrafo único – Com o objetivo de otimizar o tempo de aprovação do 
Regulamento da CONFETEC, a Comissão Executiva desta Conferência remeterá, com 
pelo menos quinze dias de antecedência, a Proposta de Regulamento para discussão 
nos Estados. Durante a Plenária de Abertura, as considerações e propostas de 
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alteração ao Regimento devem ser apresentadas por escrito pelo Gestor de Educação 
Profissional e Tecnológica do Estado. 

 
Seção II 

Das Plenárias Temáticas 

Art 15.  As Plenárias Temáticas têm por finalidade apresentar uma reflexão sobre o Eixo 
Temático em discussão. 

§ 1º – As Plenárias Temáticas serão formadas por todos os participantes da 
CONFETEC. 

 
§ 2º – Cada Plenária Temática será conduzida por uma mesa formada por um 
coordenador, um painelista e três debatedores, todos indicados pela Comissão 
Organizadora Nacional. 
 

Art. 16. Cada painelista poderá enviar à Comissão Executiva da CONFETEC, através 
do e-mail confetec@mec.gov.br , até 10 de outubro de 2006, um texto-síntese de sua 
apresentação, com até 3 (três) laudas, para fazer parte do material impresso a ser 
entregue aos delegados. 

Art. 17. As Plenárias Temáticas terão a seguinte dinâmica: 

 
I - Cada painelista disporá de 40 (quarenta) minutos para sua apresentação; 
II - Após a apresentação, cada debatedor fará uma intervenção de até 15 

minutos; 
III - Durante o período dos debates, será facultado aos delegados e 

observadores fazerem, por escrito, perguntas ou considerações, 
pertinentes ao tema, direcionadas ao painelista.  

IV - Por fim, o painelista terá 20 minutos para considerações finais; 
V - O Coordenador da Mesa terá as funções de conduzir as apresentações, 

controlar o tempo do palestrante e dos debatedores, mediar o debate da 
plenária, aglutinar as intervenções do público em blocos e repassar as 
questões ou considerações para o palestrante, levando sempre em conta 
o tempo de duração da plenária, que será de 1h 45 min (uma hora e 
quarenta e cinco minutos). 

Art. 20. As exposições e debates terão registros audiovisuais para posterior tratamento, 
com vista a sua divulgação nos Anais da Conferência Nacional de Educação 
Profissional e Tecnológica e facilitar o trabalho da relatoria. 

Seção III 
Da Plenária Final 

 
 
Art. 21.  A Plenária Final terá como finalidade a votação das propostas apresentadas 
pelos Grupos de Trabalho, que resultará no Relatório das Propostas da CONFETEC, 
sendo que apenas os delegados participarão com direito a voto.  Os demais membros 
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da Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica participarão apenas 
como ouvintes e, portanto, sem direito a voz e voto. 

 
§ 1º – Para melhor condução dos trabalhos, a Comissão Organizadora Nacional 

destinará local específico de permanência para os delegados e para os demais 
membros. 

 
§ 2º - A mesa da Plenária Final será composta por um representante de cada 

segmento participante, a saber: gestores, professores, trabalhadores em educação, 
alunos e demais segmentos, todos indicados pela Comissão Organizadora Nacional a 
qual presidirá a Mesa.  

 
Art. 22. A Mesa Coordenadora da Plenária Final assegurará aos delegados, pela 
seqüência de inscrição, o direito à manifestação de “questão de ordem” sempre que 
qualquer um dos dispositivos do Regulamento não estiver sendo observado. 
 
 § 1° - Não serão permitidas manifestações de “questão de ordem” ou “de 
esclarecimento” durante o regime de votação. 

 
§ 2° - As “questões de encaminhamento” somente serão acatadas quando se 

referirem à conduta do processo de votação feito pelo Coordenador da Mesa e que não 
estejam previstas no Regulamento. 

 
Art. 23. A votação do Relatório das propostas da CONFETEC será encaminhada na 
forma que se segue: 

 
I - Proceder-se-á a distribuição do relatório dos Grupos de Trabalho para 

leitura; 
II - O coordenador da Mesa lerá uma a uma as propostas aprovadas nos 

Grupos de Trabalho que obtiveram a aprovação de, no mínimo, 1/3 da 
totalidade dos Delegados presentes nos Grupos de Trabalho; 

III - Não será admitida a apresentação de novos destaques ou novas 
propostas às constantes no Relatório dos Grupos de Trabalho, que será 
votado na Plenária Final; 

IV - Não será concedido tempo para defesa de propostas; 
V - Será concedido tempo para esclarecimento de propostas, quando a 

redação não estiver clara; 
VI - As propostas do Relatório dos Grupos de Trabalho serão colocadas em 

votação e serão aprovadas por maioria simples dos Delegados 
credenciados presentes na Plenária Final. 

VII - Somente será feita a contagem de votos quando a mesa coordenadora 
não puder avaliar o resultado por contraste ou quando não houver acordo 
sobre o resultado da votação; 

VIII - Havendo mais de duas propostas em votação, será realizado segundo 
turno com as duas propostas mais votadas, caso nenhuma delas tiver 
obtido mais de 50% de votos.  
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Art.24. Concluídas as apreciações das Propostas, serão lidas e votadas as propostas 
de Moções que porventura tenham sido apresentadas, na forma do cap. X deste 
Regulamento, após o que será encerrada a sessão da Plenária Final da CONFETEC. 
 
 

CAPÍTULO IX 
Dos Grupos de Trabalho 

 
 
Art. 25. Os Grupos de Trabalho terão como finalidade discutir o Documento Referência 
(Documento Base, acrescido do documento consolidado com as Propostas aprovadas 
nas Conferências ou Etapas Estaduais), subsidiados pelas exposições feitas nas 
plenárias temáticas e, se julgarem necessário, apresentar novas propostas. 
 
Art. 26. Participarão dos Grupos de Trabalho: 

I - Delegados com direito a voz e voto, distribuídos conforme art. 11; 
II - Convidados com direito a voz. 
 

§1° - Aos delegados não será permitida a troca de Grupo de Trabalho. 
 
§2° - Os participantes dos Grupos deverão tratar das questões nacionais e atuar 

sobre elas, em caráter avaliador, formulador e propositivo, bem como, sobre as políticas 
educacionais de modo integrador e transversal. 
 
Art. 27. A Mesa Coordenadora de cada Grupo de Trabalho, indicada pela Comissão 
Organizadora Nacional, será composta por: 
 

I - um coordenador, que terá a função de dirigir os trabalhos; 
II - um facilitador, que terá a função de observar e propor alternativas para 

otimizar os trabalhos e 
III - um relator e um sub-relator, que receberão as propostas e farão seu 

registro no relatório do Grupo de Trabalho. 
 

Parágrafo único - No sentido de agilizar os trabalhos, cada relator deverá, ao final de 
cada dia de trabalho, entregar à Comissão de Relatoria, as propostas votadas em cada 
grupo. 
                                                                        
                                                                                                                                             
              
Art. 28. A discussão dos Eixos Temáticos da CONFETEC nos Grupos de Trabalho dar-
se-á da seguinte forma: 

 
I - a Mesa Coordenadora deverá se certificar de que todos os delegados 

receberam o Documento Referência, com o conjunto de propostas para 
debate; 

II - em seguida, a Coordenação do Grupo de Trabalho efetuará a leitura da 
parte relativa ao Eixo Temático em questão do Documento Referência; 

III - durante a leitura do Documento Referência, a Mesa Coordenadora 
consultará a Plenária quanto à existência de destaques ao texto. 
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a) Quando houver destaques, estes deverão ser entregues por escrito ao 

relator da Mesa Coordenadora; 
b) Os destaques deverão contemplar supressão total ou parcial, 

modificação(ões) ou adendo(s) pertinente(s) ao tema.  
 
IV - Ao final da apreciação de cada Eixo Temático do Documento Referência, 

a Mesa Coordenadora consultará a plenária sobre a apresentação de 
propostas não contempladas. 

 
Art.29. Quando da apresentação de novas propostas à Mesa Coordenadora, esta 
deverá: 
 

I - buscar consenso entre as propostas apresentadas e 
II - encaminhar para votação as propostas que não obtiveram consenso. 

 
Art.30. Para que uma proposta seja aprovada e levada para apreciação da Plenária 
Final, ela deverá obter pelo menos 1/3 (um terço) dos votos dos Delegados que 
estiverem compondo os Grupos de Trabalho.  

 
§ 1º - Quando da votação de propostas, caso os delegados participantes  dos  

Grupos de Trabalho não se sintam devidamente esclarecidos para votação e assim o 
deliberem,  será permitida uma defesa a favor e um contra  de no máximo 3 minutos 
cada, e não será permitida, em qualquer hipótese, réplica. 

 
§ 2º - A Mesa Coordenadora do Grupo de Trabalho assegurará aos Delegados o 

direito à manifestação, pela ordem, sempre que qualquer um dos dispositivos deste 
Regulamento não estiver sendo observado. 

 
§ 3º - Não serão permitidas manifestações, “questões de ordem” ou “de 

esclarecimentos” durante o regime de votação. 
 
§ 4º - As “questões de encaminhamento” somente serão acatadas quando se 

referirem à conduta do processo de votação feita pelo Coordenador da Mesa e que não 
estejam previstas neste Regulamento. 
 

CAPÍTULO X 
Da Sessão de Moções 

 
 
Art. 31. A Sessão de Moções tem por finalidade receber as propostas de moções que 
não estejam contempladas no Documento Referência. 
 

§ 1° - Toda proposta de moção deve ser necessariamente de âmbito ou 
repercussão nacional. 

 
§ 2° - Somente os delegados poderão encaminhar proposta de moção. 
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§ 3° - A proposta de moção deverá ser feita no Formulário para proposta de 
Moção, elaborado pela Comissão Executiva da CONFETEC, e entregue até o dia 07 de 
novembro de 2006, digitada em no máximo 1 (uma) lauda, fonte 12, espaço simples, na 
Sala de Relatoria. 

 
§ 4° - Cada proposta de moção deverá ser assinada por, pelo menos, 10% (dez 

por cento) dos delegados da CONFETEC. 
 
Art. 32. A Coordenação de Relatoria organizará as propostas de moções recebidas, 
classificando-as e agrupando-as por tema, dando ciência aos propositores para que 
organizem a apresentação na Plenária Final, facilitando, assim, o andamento dos 
trabalhos. 
 
Art. 33. Encerrada a fase de apreciação das propostas presentes no Relatório Final das 
Propostas da CONFETEC, o Coordenador da Plenária Final fará a leitura das propostas 
de moções por tema e submeterá sua aprovação à plenária.  
 
Art. 34. A aprovação das propostas de moções será por maioria simples dos Delegados 
credenciados e presentes. 
 

 
CAPÍTULO XI 

Da Mostra de Educação Profissional e Tecnológica 
 
 
Art.35. A Mostra Nacional de Educação Profissional e Tecnológica comporá a 
CONFETEC, caracterizando-se como um espaço para apresentação de instituições 
públicas e privadas convidadas que ofertam Educação Profissional e Tecnológica, e 
acontecerá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Ala Norte, 1º Pavimento, na 
área de apoio norte – exposições e feiras.  
 
Art.36.  A Mostra Nacional de Educação Profissional e Tecnológica tem por objetivo dar 
oportunidade às instituições participantes de divulgarem as atividades educacionais de 
ensino, os projetos de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico, de extensão, 
desenvolvidos isoladamente ou em parceria com outras instituições, assim como 
tecnologias e serviços ofertados à comunidade. 

 
Art.37. Poderão inscrever-se para participar da Mostra Nacional de Educação 
Profissional e Tecnológica até 20 de outubro de 2006, todas as instituições públicas e 
privadas convidadas que ofertam Educação Profissional e Tecnológica. São elas: 

 
I - instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica: 

a) os Centros Federais de Educação Tecnológica, 
b) a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 
c) as Escolas Agrotécnicas Federais, 
d) as Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades e 
e) a Escola Técnica Federal de Palmas; 
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II - instituições de ensino que ofertam Educação Profissional e 
Tecnológica nos Estados: 

a) secretarias de Educação e Ciência e Tecnologia dos Estados, 
b) institutos e/ou autarquias estaduais/municipais, 
c) escolas Estaduais e Privadas e 
d) outras organizações sediadas no Estado; 

 
III - Serviços Nacionais de Aprendizagem (Sistemas “S”), sendo eles: 

a) SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial / SESI – Serviço 
Social da Indústria, 

b) SENAC - Serviço Social do Comércio / SESC – Serviço Social do 
Comércio, 
c) SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte / SEST - 
Serviço Social do Transporte, 
d) SENAR - Serviço nacional de Aprendizagem Rural e 
e) SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às micro e pequenas empresas; 
 

IV - instituições do Governo Federal que ofertam Educação Profissional e 
Tecnológica. 

 
Art. 38.  Cada estande estará sob a coordenação de um representante de cada 
instituição a ser indicado: 

 
I - pela rede federal: os Diretores-gerais das escolas listadas no art. 37, I; 
II - pela rede estadual: os Gestores estaduais de Educação Profissional e 

Tecnológica de cada Estado; 
III - pelo sistema privado (Sistemas “S”): os Gestores indicados através de 

ofício do Diretor-Presidente das instituições listadas no art. 37, III e 
IV - pelas Instituições do Governo Federal: pelo representante maior de cada 

instituição. 
 

 
Art. 39. Cada estande terá as seguintes especificações: 

 
I - medirá 6m2 (seis metros quadrados), dotado de: dois pontos de energia 

220V (duzentos e vinte Voltes), 01 (um) balcão, banquetas e prateleiras, 
totem de identificação; 

II - cada instituição fará inscrição, junto à Comissão Executiva da 
CONFETEC, para utilização dos estandes até o dia 20 de outubro de 
2006; 

III - o não atendimento ao item anterior tornará disponíveis os estandes não 
inscritos, ficando a critério da comissão organizadora sua redistribuição 
para outras atividades e/ou instituições e 

IV - todas as despesas com materiais e equipamentos de apresentação são 
de inteira responsabilidade das instituições participantes. 

 
Art. 40. Caberá às instituições expositoras participantes da Mostra: 
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I - efetuar a inscrição para utilização do espaço, através da Ficha de 
Inscrição - Mostra Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, 
Anexo I, preenchendo todos os campos pedidos; 

II - designar um coordenador; 
III - inscrever, no máximo, 05 (cinco) expositores, sendo um deles o 

coordenador; 
IV - apresentar projetos de Educação Profissional e Tecnológica que 

evidenciem a natureza dos trabalhos, seus autores e outras 
particularidades que julgarem necessárias; 

V - organizar, articular e realizar as atividades no estande de acordo com o 
proposto na Ficha de Inscrição - Mostra Nacional de Educação 
Profissional e Tecnológica e aprovado pela Comissão Executiva da 
CONFETEC no ato de confirmação da inscrição; 

VI - responsabilizar-se pelas despesas com materiais e equipamentos de 
apresentação, locomoção e manutenção dos objetos para a Mostra; 

VII - responsabilizar-se pela montagem do estande até às 16 horas do dia 05 
de novembro de 2006 e 

VIII - responsabilizar-se pela desmontagem de equipamentos e outros recursos 
das 16 às 19 horas do dia 08 de novembro de 2006. 

 
Parágrafo Único – Em caso de descumprimento do prazo de montagem, a 

instituição não terá o direito de fazê-lo posteriormente. Em caso de descumprimento do 
prazo de desmontagem, a instituição expositora arcará com a multa contratual prevista 
na Portaria Nº35 de 11 de outubro de 2005, Capitulo V, Obrigações das Partes, da 
Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, disponível no sítio 
http://www.setur.df.gov.br/, Convenções Ulysses Guimarães, Regulamento CCUG. 

 
Art. 41.  Caberá à Comissão Executiva da CONFETEC; 
 

I - receber a Ficha de Inscrição - Mostra Nacional de Educação Profissional e 
Tecnológica até 20 de outubro de 2006; 

II - avaliar e aprovar a proposta de utilização do estande contida na Ficha de 
Inscrição - Mostra Nacional de Educação Profissional e Tecnológica; 

III - confirmar a aceitação da proposta até o dia 25 de outubro de 2006; 
IV - disponibilizar espaço físico, de acordo com o previsto no art. 39 e 
V - divulgar a Mostra Nacional de  Educação Profissional e Tecnológica; 
 

 
Art. 42.  Não serão permitidos no projeto e ou local de exposição: 
 

I - partes humanas e de animais ou fluídos do corpo (por exemplo: sangue e 
urina); 

II - veneno, drogas, ou outras substâncias cujo uso é controlado pela Polícia 
Federal, substâncias e materiais perigosos (por exemplo: armas de fogo, 
armas brancas, munições...); 

III - gelo seco ou outro tipo de sólido sublimado (sólidos que se transformam 
em gás sem passar pelo estado líquido); 

IV - materiais cortantes, seringas, agulhas, facas, pipetas, matérias de vidro 
que possam provocar ferimento; 



 
12

V - fogo ou materiais altamente inflamáveis; 
VI - baterias com células expostas e 
VII - qualquer aparato considerado não seguro pela Comissão Organizadora 

(por exemplo, válvulas grandes ou dispositivos geradores de raios 
perigosos, tanques vazios que previamente continham líquidos ou gases 
combustíveis, tanques pressurizados, etc...). 

 
Art. 43 – Além  das especificações contidas no art. 42, o participante  da Mostra deverá 
respeitar as normas de utilização do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, 
prevista na Portaria Nº35 de 11 de outubro de 2005, Capitulo V, Obrigações das Partes, 
da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, disponível no sítio 
http://www.setur.df.gov.br/, Convenções Ulysses Guimarães, Regulamento CCUG. 
 
Art. 44. A utilização do estande deverá corresponder, rigorosamente, ao definido na 
proposta aprovada pela Comissão Executiva da CONFETEC. 
 
 

CAPITULO XII 
Do Espaço Nilo Peçanha 

  
 

Art. 45. O Espaço Nilo Peçanha comporá a CONFETEC, com o objetivo de garantir, 
prioritariamente, espaço para as comunicações, divulgações de projetos, programas e 
ações das instituições participantes da CONFETEC, que sejam pertinentes à Educação 
Profissional e Tecnológica.  
 
Art. 46. O Espaço Nilo Peçanha será formado por cinco salas, com capacidade de até 
200 pessoas cada, para a realização de até 50 (cinqüenta) atividades, distribuídas da 
seguinte forma: 

I - 15 (quinze) atividades com duração de 50 (cinqüenta) minutos, para o 
público em geral, no início da manhã; 

II - 10 (dez) atividades com duração de 45 (quarenta e cinco) minutos, para o 
público em geral, no fim da tarde; 

III - 25 (vinte e cinco) atividades com duração de 1 (uma) hora, para os 
participantes não-delegados, pois acontecerão simultaneamente às 
atividades realizadas nos Grupos de Trabalho nos quais estarão os 
delegados. 

 
Art. 47.  Cada entidade/instituição consorciada  ou isoladamente poderá inscrever-se 
como proponente de trabalhos para ocupação do Espaço Nilo Peçanha, através do 
preenchimento da Ficha de Inscrição - Espaço Nilo Peçanha, Anexo II deste 
Regulamento, até o prazo de 29 de setembro de 2006, através do e-mail 
confetec@mec.gov.br . 
 
Parágrafo único – A Comissão Executiva da CONFETEC não efetuará inscrições 
individuais de delegados para o Espaço Nilo Peçanha. 
 
Art. 48. Caberá a entidade proponente da atividade: 



 
13

  
I - efetuar a inscrição da atividade, identificando o coordenador e os demais 

componentes; 
II - organizar, articular e realizar as atividades, de acordo com o descrito na 

Ficha de Inscrição - Espaço Nilo Peçanha enviada à Comissão Executiva 
da CONFETEC; 

III - responsabilizar-se por todas as despesas do evento proposto e 
IV - responsabilizar-se pela montagem e desmontagem de equipamentos e 

outros recursos necessários à realização da atividade, até 20 minutos 
após essa atividade. 

 
Art. 49. Caberá à Comissão Executiva da CONFETEC: 
 

I - receber a inscrição na forma e prazo previstos no art. 47 deste 
Regulamento; 

II - Selecionar e avaliar as atividades propostas, de acordo com a pertinência 
e relevância em relação às políticas públicas de Educação Profissional e 
Tecnológica; 

III - disponibilizar espaço físico, sendo esse salas com recurso de som, pontos 
de eletricidade, acesso à internet e cadeiras para os participantes; 

IV - divulgar, em Programação Especial, as atividades, identificando o local, 
horário, instituição(ões) proponente(s), título da atividade e 
responsável(éis).  

 
Art. 50. Além  das especificações contidas no art. 49, o proponente de atividade para o 
Espaço Nilo Peçanha deverá respeitar as normas de utilização do Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães, prevista na Portaria Nº35 de 11 de outubro de 2005, 
Capitulo V, Obrigações das Partes, da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito 
Federal, disponível no sítio http://www.setur.df.gov.br/, Convenções Ulysses Guimarães, 
Regulamento CCUG.  

 
 

 
CAPÍTULO XIII 

Da Relatoria e da Elaboração do Relatório Final 
 

 
Art. 51. A Relatoria será feita por uma empresa a ser contratada pelo Ministério da 
Educação. 
 
Art. 52. A Empresa contratada deverá: 
 

I - sistematizar as propostas enviadas pelos Estados (Documento 
Referência); 

II - transcrever as Plenárias Temáticas; 
III - transcrever e sistematizar as propostas durante os debates nos Grupos de 

Trabalho 
IV - apresentar o resultado do trabalho à Comissão Organizadora Nacional; 
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V - fazer algum reajuste, se assim a Comissão Organizadora Nacional julgar 
necessário; 

VI - transcrever e sintetizar as avaliações feitas pela Comissão Organizadora 
Nacional na reunião de avaliação do evento. 

 
Art. 53. O resultado final do trabalho da Relatoria será analisado e aprovado pela 
Comissão Organizadora Nacional, definida pela Portaria Ministerial nº 1506, de 31 de 
agosto de 2006. 
 
Art. 54. O conjunto de produtos que deverá ser feito pela Relatoria, relacionados no art. 
52 deste Regimento, deverá constar nos Anais da CONFETEC. 
 

 
CAPÍTULO XIV 

Disposições Gerais e Comuns 
 
 
Art. 55. Serão conferidos certificados de participação na Conferência Nacional de 
Educação Profissional e Tecnológica a todos os membros citados no Capítulo II deste 
Regulamento, exceção feita aos visitantes, especificando a condição da participação na 
Conferência. 
 
Art. 56. Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora Nacional. 
 
 
 


