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 vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e dez, às nove horas, realizou-se, na Sala de
Reuniões, do Campus Duque de Caxias, 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 pendente; proposta de Curso
Técnico em Informática para Internet, concomitante/subsequente ao Ensino Médio, no
Campus Avançado Engenheiro Paulo de Frontin – continuação; proposta de alteração da
Matriz do Curso Técnico em Química, integrado ao Ensino Médio; apresentação do processo
de revisão de todos os regulamentos pertinentes à Educação Profissional Técnica de Nível
Médio pela presidência do CAET para posterior apreciação deste Conselho; assuntos gerais. A
professora Sonia Almeida Diretora-geral do Campus Duque de Caxias deu as boas vindas e convidou
todos os presentes a conhecerem o Campus. Em seguida, o professor Armando Maia, Pró-reitor de
Ensino Médio e Técnico e presidente deste conselho iniciou a reunião agradecendo e
cumprimentando os conselheiros presentes. Passou então para análise da ata da reunião de 2 de junho
de 2010 com acréscimo das alterações propostas pelos conselheiros Ademário Íris e Reinaldo
Santana, sendo a ata aprovada com duas abstenções. Em seguida passou-se para o segundo ponto de
pauta; o professor Armando Maia perguntou ao professor Rodney Albuquerque se gostaria de
acrescentar algo ao que já havia sido apresentado. O professor Rodney Albuquerque ressaltou que
sim e apresentou novas informações a respeito do mercado de trabalho, sobre a região de influência
do Campus Avançado Engenheiro Paulo de Frontin, incluindo as possibilidades de acesso ao
Campus por ônibus. Apresentou, ainda, dados sobre a relação população x PIB dos municípios ao
alcance do projeto, o índice FIRJAN de desenvolvimento municipal e IDH dessas cidades.
Apresentou um quadro com o quantitativo de vagas discentes nos municípios integrantes da área de
influência do Campus e uma pesquisa que envolvia, dentre várias questões, a preferência por cursos
técnicos, na qual praticamente 50% dos alunos declararam sua preferência pelo curso em questão.
Em adição, apresentou um quadro com o cronograma de implantação dos novos laboratórios e
previsão de contratação de professores para atender às necessidades do curso. O conselheiro Wagner
Marinho parabenizou o professor Rodney Albuquerque pela apresentação da proposta e perguntou se
a denominação do curso não deveria se referir a redes. O professor Rodney Albuquerque explicou
que o curso de Informática para Internet atende ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, sendo o
curso mais abrangente, permitindo aos egressos maiores oportunidades. O professor Armando Maia
informou que o nome do curso está compatível com o catálogo. O conselheiro Ademário Íris
parabenizou o professor Rodney Albuquerque pela apresentação e perguntou se os dados referentes
aos alunos e relacionados à infra-estrutura já estavam incluídos na proposta. Ressaltou que o
cronograma de planejamento pode servir de modelo para elaboração dos projetos de implantação de
novos cursos. O professor Rodney Albuquerque esclareceu que os dados foram tabulados, porém não
teve tempo suficiente de incluí-los na proposta. Informou que irá acrescentá-los. A proposta de
implantação do Curso Técnico em Informática para Internet, concomitante/subsequente ao Ensino
Médio, no Campus Avançado Engenheiro Paulo de Frontin foi colocada em votação, sendo aprovada
por dezesseis votos a favor, seis votos contra e duas abstenções. Passou-se então para o terceiro
ponto de pauta; apresentação da proposta de alteração da Matriz do Curso Técnico integrado em
Química com a alteração emergencial da matriz 2008, que iniciar-se á no próximo semestre letivo: Inglês
II passa de 2 para 4 tempos no 6ºP, QSST sai então deste período e vai para o 7º período, com Inglês III
ficando com 2 tempos no 7º período. O professor Hiram Araújo explicou que a proposta que está
sendo apresentada tem origem no grupo de trabalho formado pelos Coordenadores do Curso Técnico
de Química dos campi Maracanã, Nilópolis, Duque de Caxias e São Gonçalo. A conselheira Lilian
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Kerr informou que no documento enviado por e-mail esta informação não ficou clara. O conselheiro
Ademário Íris sugeriu que fosse feita uma apresentação em multimídia para facilitar a compreensão
da proposta. A conselheira Márcia Neves informou que no Curso de Controle Ambiental do Campus
de Nilópolis a disciplina de QSST é ministrada no oitavo período, sendo o estágio realizado a partir
do sétimo período. A conselheira Lilian Kerr ressaltou que a mudança da matriz deve acontecer por
partes e que não se sente à vontade para votar, pois precisa estar melhor esclarecida. O professor
Armando Maia perguntou se deveria encaminhar o documento elaborado pela equipe de Inglês do
IFRJ e informou que a sugestão seria de que o documento fosse enviado para o CAET e repassado
para os conselheiros. A conselheira Lilian Kerr leu o referido documento que solicitava que não
fosse reduzida a carga horária de inglês e que as equipes fossem consultadas sobre as mudanças. O
conselheiro Aníbal dos Santos ressaltou que a instituição possui vertentes diferentes relacionadas aos
cursos de meio ambiente. O professor Armando Maia esclareceu que o e-mail enviado aos
conselheiros informava que somente a proposta de mudança contida no último parágrafo do relatório
seria avaliada pelo CAET. O professor Hiram Araújo explicou que no momento o que está em
discussão é a transferência da disciplina de QSST e que não está se propondo a diminuição da carga
horária total de inglês. O conselheiro André Rocha ressaltou que disciplina de inglês não teria
redução da carga horária, apenas alteração do número de tempos por período, e questionou os
Conselheiros que são professores de Inglês se haveria perda pedagógica com esta modificação. A
resposta foi unânime: não haveria perda, pelo contrário, a sequência Ingles I, II e III passando a ter 4,
4 e 2 tempos, respectivamente, seria até melhor, do ponto de vista pedagógico. A proposta foi
submetida à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Caso não haja tempo hábil para
apreciação dessa proposta pelo Conselho Superior, foi aprovada por unanimidade uma proposta mais
simples que consiste na simples transposição da disciplina QSST do 6º para o 7º período. Em seguida
o professor Armando Maia leu a Resolução no 15 do Conselho Superior que aprova a constituição de
um grupo de trabalho responsável pela elaboração do Regulamento de abertura de novos cursos do
IFRJ , havendo a necessidade de serem indicados um representante titular e um suplente para compor
o referido grupo junto ao Conselho Superior. O conselheiro Ademario Íris indicou a conselheira
Dolcydete Biscaya para ser a candidata a representante titular e o conselheiro Antônio Carlos
Pacheco candidatou-se a suplente. Submetida à votação, as indicações foram aprovadas por
unanimidade. O conselheiro Ademario Íris informou que até agosto irá apresentar a pré-proposta do
Grupo de Trabalho do Programa de Capacitação para divulgação e contribuições de cada Campi. Em
seguida o professor Armando Maia apresentou a proposta do processo de revisão de todos os
regulamentos pertinentes à Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Informou que durante os
meses de março, abril e maio aconteceram reuniões com os Diretores de Ensino de cada campus que
trouxeram as propostas de alteração obtidas através de reuniões em seus campi de origem e que
servirão de base para as discussões do CAET. No 2º semestre, as reuniões ocorrerão quinzenalmente.
A próxima reunião do CAET ocorrerá no dia 7 de julho no Campus Avançado Engenheiro Paulo de
Frontin no horário habitual. Sem mais a acrescentar o professor 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.
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