MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

Ata da Reunião do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico
Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, às nove horas, realizou-se, na sala de
reuniões, do Campus Paracambi, a reunião do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico do Instituto
Federal do Rio de Janeiro - IFRJ, com a presença dos conselheiros cujos nomes constam na lista de
presença, tendo como pontos de pauta: aprovação da ata da reunião anterior; apreciação da
proposta de Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática na modalidade de
Educação de Jovens e Adultos no Campus Avançado de Arraial do Cabo; revisão do
Regulamento da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e do Ensino Médio, artigos de
33 a 39 e pendências; apreciação da proposta de Política Institucional para Capacitação e
Formação Continuada de Professores e assuntos gerais. O prof. Armando Maia, Pró-reitor de
Ensino Médio e Técnico e presidente deste conselho, iniciou a reunião agradecendo e
cumprimentando os conselheiros presentes. Em seguida, submeteu a ata da reunião anterior à análise
dos conselheiros. A conselheira Ana Luiza Santos sugeriu uma modificação na ata com a inclusão de
uma referência da entrega oficial à PROET do documento resultante da consolidação nacional do
currículo referência para os cursos técnicos na modalidade à distância. O conselheiro Antônio Carlos
Pacheco sugeriu uma modificação no trecho referente ao parecer sobre a criação de novos cursos. As
sugestões foram acatadas e a ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Professor Armando
Maia fez a leitura do parecer elaborado pelo conselheiro Miguel Terra sobre a aprovação da proposta
de implantação do curso técnico em Informática, integrado ao ensino médio no Campus Avançado
Arraial do Cabo. Após apreciação do parecer, os conselheiros sugeriram a modificação do trecho:
“atividades em empresas das mais diversificadas áreas de atuação”. O parecer foi aprovado por
unanimidade entre os presentes. O Prof. Manoel Virgilio, Diretor de Ensino do Campus Avançado
Arraial do Cabo apresentou a proposta de implantação do curso Técnico em Manutenção e Suporte
em Informática no referido Campus. Informou que resumirá a apresentação, pois boa parte da
justificativa para a implantação do curso foi apresentada na última reunião, quando foi submetida ao
CAET a proposta de Curso Técnico em Informática. Em adição abordou questões referentes à
economia regional, à empregabilidade, e aos baixos índices de rendimento dos estudantes da região
no ENEM. Os conselheiros questionaram a escolha do turno vespertino para a implantação do curso.
O Prof. Manoel Virgílio pediu que fosse realizada a votação a respeito do turno mais adequado a
ofertar o curso para que ele possa levar um retorno subsidiado ao Campus. Feita a votação os
conselheiros aprovaram a inclusão da recomendação no parecer de que o curso seja ofertado no
período noturno com dois votos contra e três abstenções. Passou-se então para a votação da proposta
de implantação do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática na modalidade de
Educação de Jovens e Adultos no Campus Avançado de Arraial do Cabo. A referida proposta foi
aprovada com três abstenções. Em seguida o Prof. Armando Maia iniciou a discussão do
Regulamento da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e do Ensino Médio fazendo a leitura
das propostas referentes à implantação da dependência nos cursos técnicos. O conselheiro Marco
Aurélio Louzada manifestou a posição do Campus Nilópolis apresentada por alguns docentes via
email contrária a dependência. O Campus Nilo Peçanha/Pinheiral apresentou uma proposta de
dependência em duas disciplinas. Após avaliação das propostas apresentadas, o Prof. Armando Maia
encaminhou para votação a questão referente ao quantitativo de disciplinas que os estudantes teriam
direito a cursar em cada período na condição de dependência. Foram apresentadas três alternativas:
uma disciplina, duas disciplinas ou a decisão entre uma ou duas disciplinas que ficaria a cargo de
cada campus. Após a votação foi aprovada a possibilidade de o estudante cursar uma disciplina como
dependência. Passou-se em seguida a apreciação do parecer elaborado pelo conselheiro Miguel Terra
a respeito da implantação do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática na
Página 1 de 2

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

modalidade de Educação de Jovens e Adultos no Campus Avançado de Arraial do Cabo. O parecer
foi aprovado por unanimidade. Em seguida o conselheiro Ademário Iris questionou aos presentes
sobre a existência de alguma sugestão de alteração do documento atual de Proposta de Política
Institucional para Capacitação e Formação Continuada de Professores. Como nenhuma observação
foi feita a proposta foi aprovada por unanimidade e será encaminhada ao Conselho Superior para
apreciação. O Prof. Armando Maia informou que: as matrizes curriculares dos cursos técnicos
deverão ser revistas com o objetivo de atender a legislação em vigor referente a oferta da Língua
Espanhola como disciplina optativa; inclusão de conteúdo referente ao estudo da história e cultura
afro-brasileira e indígena; inclusão de conteúdo referente ao estudo da música e a inclusão das
disciplinas de Sociologia e Filosofia em todos os períodos ou ano do Ensino Médio. O Prof.
Armando Maia solicitou aos conselheiros que reservem os turnos matutino e vespertino das quartafeiras do próximo semestre para as reuniões do CAET. Ficou acordado que a próxima reunião
realizar-se-á às 13 horas, do dia 15 de dezembro no Campus Avançado de Arraial do Cabo. Sem
mais a acrescentar o prof. Armando Maia finalizou a reunião, agradecendo a presença de todos os
conselheiros e, para constar, lavrei a presente ata que vai por mim assinada. Tatiana Leite da Silva.
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