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
Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e dez, às nove horas, realizou-se, na Sala
de Reuniões, do Campus São Gonçalo, 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 das atas
pendentes; Proposta de Curso Técnico em Química no Campus São Gonçalo –
continuação; Apreciação de alteração da matriz curricular do Curso Técnico em
Automação Industrial do Campus Volta Redonda – continuação; Apresentação da
Proposta de Curso Técnico em Informática para Internet no Campus Avançado de
Paulo de Frontin; Assuntos Gerais. O conselheiro Ademario Iris, representando o
presidente desse conselho, iniciou a reunião, agradecendo a presença de todos e
apresentando os pontos de pauta. O professor Paulo Chagas, Diretor Geral do Campus São
Gonçalo, convidou todos os presentes a conhecerem o Campus ao final da reunião. O
conselheiro Ademário Iris passou para a aprovação das atas das reuniões dos dias dezoito de
novembro e nove de dezembro do ano de dois mil e nove, sendo estas aprovadas por todos
os conselheiros. Em seguida, convidou o Professor Luiz Chaves para dar continuidade à
apresentação da proposta de implementação do curso Técnico em Química, integrado ao
Ensino Médio, no Campus São Gonçalo. O professor Luiz Chaves pediu desculpas por não
ter enviado em tempo hábil as alterações sugeridas na última reunião para apreciação dos
conselheiros. Apontou que o curso terá a mesma matriz curricular dos Cursos Técnicos em
Química, já existentes no IFRJ. Destacou na apresentação as questões levantadas pelos
conselheiros na última reunião: o porquê do curso ser oferecido na modalidade integrado ao
Ensino Médio; a previsão de oferta de vagas, sendo esta oferta de 36 alunos por semestre;
infra-estrutura de laboratórios, o número de professores; o histórico do Campus São Gonçalo
e o planejamento para os próximos anos. Caroline Borborema, Diretora de Administração do
Campus de São Gonçalo, informou que os processos de compras estão em andamento e que
a Pró-reitoria de Administração e Planejamento (PROAD) garantiu orçamento para o
Campus. A conselheira Leila Monteiro ressaltou que na região será criado o Pólo
Petroquímico, onde serão oportunizados diversos postos de trabalho. A conselheira Júlia
Santoro ressaltou que é necessário um documento escrito da reitoria garantindo recurso
extra, caso o orçamento do Campus São Gonçalo não seja suficiente. Fez também
considerações com relação a necessidade de contratação de professores a partir do 4º
período, devido a possibilidade de mudanças do cenário político do País. A professora
Ângela Coutinho, Diretora de Ensino do Campus São Gonçalo, salientou que precisa da
contratação de professor de educação física. O conselheiro Ademário Iris enfatizou que é
importante constar no projeto a necessidade de contratação de professores. O conselheiro
Reinaldo Santana parabenizou a clareza da apresentação. O conselheiro Flávio Souza
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considerou que a apresentação do professor Luiz Chaves ficou clara, porém prefere fazer a
leitura da proposta para análise. A conselheira Dolcydete Biscaya concordou com a clareza
da apresentação do professor Luiz Chaves informando que deve ser realizada a leitura da
proposta para sanar as dúvidas na próxima reunião do dia dois de junho. A conselheira Leila
Monteiro informou que a aprovação no momento seria precoce. O conselheiro Ademário
Íris, assim submeteu à votação as seguintes propostas: Proposta Um – votação imediata;
Proposta Dois – votação na próxima reunião, dia dois de junho, após a leitura da proposta. A
Proposta Dois foi aprovada por onze votos contra dez e uma abstenção. Em seguida, o
professor Helton Sereno reapresentou a proposta de alteração da matriz curricular do
Curso Técnico em Automação Industrial do Campus Volta Redonda, destacando que
foram realizadas as alterações necessárias para adequar o itinerário formativo e que estas
mudanças serão realizadas a partir do 4º período, sem a modificação das matérias do
núcleo comum. Após a apresentação, foi aberto o debate sobre a proposta. Em seguida às
considerações, o conselheiro Ademário Íris submeteu a aprovação da proposta à votação.
A proposta de alteração da matriz curricular do Curso Técnico em Automação Industrial do
Campus Volta Redonda foi aprovada por vinte e três votos, com uma abstenção. No
quarto ponto de pauta, o professor Rodney Albuquerque, Diretor Geral do Campus
Avançado Paulo de Frontin, apresentou a Proposta de Curso Técnico em Informática para
Internet, informando que o motivo da mudança de pauta, foi devido à mudança do nome e
da modalidade do curso, explicou as características do curso e sua inserção no mercado
de trabalho. Esclareceu a presença das disciplinas presentes na matriz. O conselheiro
Roberto Silveira parabenizou a proposta, considerando relevante a oferta de cursos na
área de tecnologia em qualquer região, porém destacou a vocação agrícola do municio e
adjacências. Disponibilizou-se ainda, para prestar consultoria à equipe do campus. O
professor Rodney Albuquerque agradeceu e convidou-o a conhecer o projeto do curso no
Campus Avançado Paulo de Frontin, construído em parceria. Informou que a área
tecnológica irá atender a demanda do mercado, mas que também há intenção de oferta de
cursos na área de agroecologia e hotelaria. O conselheiro Miguel Terra pontuou que na
ementa o foco é mais na área de informática e na área de eletrônica. O professor Rodney
Albuquerque explicou que a carga horária de eletrônica está acima da disponibilizada em
outros cursos da área. A conselheira Pamella Passos parabenizou a iniciativa do professor
Rodney Albuquerque, informou não entender a mudança do nome do curso e ressaltou a
importância da colocação no curso das disciplinas de relações interpessoais e ética. O
professor Rodney Albuquerque esclareceu que o curso em Jogos Digitais virá em outro
momento, pois a atual nomenclatura atende a procura do mercado. A conselheira
Dolcydete Biscaya sugeriu que seja criado um projeto padrão a ser utilizado por todos os
Campi na implementação dos cursos. Solicitou ainda, esclarecimentos sobre o estágio e
sobre a proposta de TCC e pontuou a falta da clareza na especificação do mercado
regional. O professor Rodney Albuquerque explicou que a maioria das empresas são de
pequeno porte e que os alunos não serão provenientes apenas do município de Paulo de
Frontin. Destacou que a idéia é induzir o desenvolvimento local. Informou que está sendo
discutida com o setor de concursos a possibilidade de uma prova diferenciada, que além
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das questões de português, matemática e da redação contará com questões de lógica,
onde serão avaliadas habilidades específicas exigidas pelo curso. Acrescentou que o TCC

não será uma disciplina, nem terá o mesmo nível de exigência da graduação e que o estágio
será obrigatório com elaboração do relatório. O conselheiro William da Silva parabenizou o
professor Rodney Albuquerque pela proposta de implementação do curso, pontuou a
necessidade de se discutir a mudança do nome da disciplina de língua inglesa para inglês
para fins específicos. Disponibilizou-se para contribuir na área de língua inglesa.
Acrescentou dizendo que TCC remete a cursos de graduação e considerou relevante a
inclusão na matriz do curso de uma disciplina de língua portuguesa. O conselheiro
Marcelo Japiassu considerou excessivo o número de disciplinas por período e sugeriu
atenção à inclusão da disciplina de língua portuguesa. O professor Rodney Albuquerque
explicou que o curso não demanda aulas no contra-turno. A conselheira Rachel Nasser
destacou que a nomenclatura ”para internet” limita a abrangência do curso. O professor
Rodney Albuquerque explicou que o nome do curso consta no catálogo e que está
apropriado às demandas. O conselheiro Aníbal dos Santos questionou sobre a oferta de
transporte para locomoção dos alunos, destacando que a linha intermunicipal tem custo
elevado. Questionou também se será disponibilizado alojamento aos estudantes. O
professor Rodney Albuquerque esclareceu que para o atendimento à região houve um
planejamento, citou que em conversa com o prefeito local foi determinado que uma linha
rodoviária passe na porta do Campus a partir do dia vinte e seis de junho, acrescentou
dizendo que existe a possibilidade da criação da linha Pavuna x Paracambi passando em
frente ao Campus. Informou que há expectativa de que o Campus tenha alojamentos, que
poderão servir para cursos de imersão. O conselheiro Aníbal dos Santos sugeriu que os
pontos em comum dos planos de metas dos campi de Engenheiro Paulo de Frontin e Nilo
Peçanha – Pinheiral sejam discutidos em conjunto. O professor Rodney Albuquerque
explicou que em substituição à proposta de elaboração de TCC, irá seguir a ideia do
Curso de Automação Industrial, do Campus Volta Redonda, que prevê a elaboração de
projetos. O conselheiro Roberto Silveira sugeriu que se deve alterar o nome das
disciplinas, pois o nome generalista possibilita a utilização de variados recursos
tecnológicos. O professor Rodney Albuquerque esclareceu que o nome da disciplina
possui um papel relevante e que as mesmas foram elaboradas após estudo da área. A
conselheira Monique do Amaral parabenizou a proposta do curso e destacou que na área
de eletrônica as disciplinas encontram-se no mesmo período, sugerindo uma revisão na
estrutura curricular. O professor Rodney Albuquerque explicou que a disciplina de elétrica
está no terceiro período e a disciplina de eletrônica está no quarto período para
estabelecer uma continuidade. O conselheiro Wagner Marinho parabeniza pelo empenho
na construção da proposta e acrescentou que as indagações deste Conselho visam ao
fortalecimento da proposta. Valorizou a importância das parcerias e sugeriu que o curso
fosse ministrado á noite. O professor Rodney Albuquerque esclareceu que o curso será
ministrado no turno matutino. O conselheiro Ademário Iris sugeriu que a proposta seja
votada na próxima reunião, ficando acordado que os conselheiros irão apreciar o projeto e
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as sugestões deverão ser encaminhadas diretamente para o professor Rodney
Albuquerque. A pedagoga Tatiana Leite pontuou que essas sugestões sejam realizadas
diretamente no e-mail do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico. O conselheiro
Ademário Iris informou que em seguida se reunirá com os representantes do Programa de
Capacitação. Ficou acordado que a próxima reunião realizar-se-á às 9h, do dia 2 de junho,
no Campus Nilo Peçanha/Pinheiral. Sem mais a acrescentar o conselheiro Ademário Iris
finalizou a reunião, agradecendo a presença de todos os conselheiros e, para constar,
lavrei a presente ata que vai por mim assinada. Cíntia dos Santos da Silva
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