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 dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez, às nove horas, realizou-se, na
sala de reuniões, do Campus Nilo Peçanha/Pinheiral, 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 Integrado em Informática no Campus Avançado de
Arraial do Cabo; introdução da Língua Espanhola como disciplina optativa no Ensino Médio e
Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio; revisão do Regulamento da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio e do Ensino Médio, artigos de 33 a 39 e pendências e
assuntos gerais. O prof. José Arimathéa, Diretor Geral do Campus Nilo Peçanha/Pinheiral, deu as
boas vindas. A conselheira Ana Luiza Santos, coordenadora geral de Educação a Distância do IFRJ,
e o conselheiro Davi Romeiro, entregaram ao prof. Armando Maia o documento resultante da
consolidação nacional do Currículo Referência para os cursos técnicos na modalidade à distância.
Em seguida, o prof. Armando Maia, Pró-Reitor de Ensino Médio e Técnico e presidente deste
conselho, iniciou a reunião agradecendo e cumprimentando os conselheiros presentes. Informou aos
presentes que houve uma mudança no quadro da Pró-Reitoria de Ensino Médio e Técnico. A prof.
Rita de Cássia pediu, por motivos pessoais, dispensa do cargo de Pró-Reitora Adjunta de Ensino
Médio e Técnico, dessa forma, o prof. Armando Maia convidou a prof. Rachel Nasser, conselheira
titular deste Conselho, para assumir o referido cargo. Em seguida, submeteu-se a ata da reunião
anterior à análise dos conselheiros. Não houve sugestões de alteração, sendo a ata aprovada por
unanimidade. O professor Armando Maia fez uma apresentação a respeito da proposta de introdução
da Língua Espanhola como disciplina optativa no Ensino Médio e Cursos Técnicos Integrados ao
Ensino Médio. A elaboração dos programas de ensino das disciplinas de Língua Espanhola ficou a
cargo das professoras Isabela Loureiro, do Campus Maracanã; Dilma Figueiredo, do Campus Nilo
Peçanha/Pinheiral e Dayenny Miranda, do Campus Nilópolis. As professoras Dilma Figueiredo e
Dayenny Miranda apresentaram ao Conselho os programas de ensino da disciplina Língua Espanhola
I, II e III, ressaltando a preocupação com o atendimento da diversidade dos cursos. Após as
considerações, os conselheiros aprovaram, com uma abstenção, a seguinte proposta para a
implantação da Língua Espanhola: a partir do 1º semestre de 2011, o Ensino Médio e todos os
cursos técnicos integrados ao Ensino Médio incorporarão às suas matrizes as disciplinas
Língua Espanhola I, Língua Espanhola II e Língua Espanhola III, com matrícula facultativa
para os alunos. As disciplinas serão oferecidas em regime semestral com 2 horas/aula por
semana cada uma. A matrícula inicial será feita em Língua Espanhola I, pré-requisito para
matrícula em Língua espanhola II e esta, pré-requisito para matrícula em Língua Espanhola
III. A disciplina Língua Espanhola I será oferecida a todo aluno que estiver cursando, pelo
menos, o 2º ano ou o 3º período, nos cursos de regime semestral. Os programas de Ensino das
disciplinas estão anexados a esta ata. O prof. Armando Maia informou que o Conselho Superior
está solicitando que este Conselho envie um parecer em que conste a decisão dos conselheiros acerca
das propostas encaminhadas ao CAET para criação de novos cursos. Em acordo, os presentes
decidiram que o conselheiro Miguel Terra será o parecerista da proposta de implantação do Curso
Técnico Integrado em Informática no Campus Avançado de Arraial do Cabo. Em seguida, a profª.
Ana Graça de Carvalho, Diretora-Geral do Campus Avançado Arraial do Cabo, apresentou a referida
proposta, ressaltando a importância da avaliação prévia da matriz curricular realizada pela equipe de
profissionais da área de informática. Após o debate, o prof. Armando Maia encaminhou a votação da
proposta, que foi aprovada com uma abstenção. O prof. Armando Maia informou que encaminhará
ao Conselho Superior a proposta de Curso Técnico Integrado em Informática do Campus Avançado
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de Arraial do Cabo. Ficou acordado que a próxima reunião realizar-se-á às 9 horas, do dia 1 de
dezembro no Campus Paracambi. 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. Cíntia dos Santos da Silva.

Página 2 de 1

