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 quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e nove, às dez horas, realizou-se,
no Auditório, do Campus Maracanã, a reunião do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico
do Instituto Federal do Rio de Janeiro, com a presença dos conselheiros cujos nomes
constam na lista de presença, tendo como pontos de pauta: Apreciação da alteração
da matriz curricular do Curso Técnico em Logística Ambiental, para adequação às
exigências do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (Continuação). A profª. Rita de
Cássia de Almeida Costa, Pró-reitora de Ensino Técnico e presidente deste Conselho,
iniciou a reunião agradecendo a presença dos conselheiros e aproveitou também para
justificar a ausência dos conselheiros representantes do campus Volta Redonda, em
decorrência da realização da Semana de Tecnologia do campus. Em seguida, informou
que já estava de posse da Portaria nº107 de 03/11/2009 que revoga a Portaria nº 040
nomeando os conselheiros do CAET, uma vez que, a composição inicial sofreu algumas
alterações. A Prof.ª Rita Costa acrescentou que uma cópia da nova Portaria será entregue
a todos os conselheiros na próxima reunião. A reunião seguiu com a leitura da ata da
reunião anterior que foi aprovada por todos os presentes. A Prof.ª Rita Costa lembrou aos
conselheiros que a reunião marcada para o dia 18 de novembro ocorrerá no campus Volta
Redonda, havendo à disposição daqueles que desejarem, um ônibus para o deslocamento
dos integrantes deste conselho partindo do campus Maracanã até o campus Volta
Redonda. Informou, ainda, que os conselheiros dos campi mais afastados do campus Volta
Redonda poderiam solicitar o pagamento de diária junto à direção do seu campus.
Informou que a reunião do dia 18 de novembro será presidida pelo Prof.º Armando Maia,
Pró-reitor Adjunto de Ensino Técnico, pois estará em Brasília. Antes de dar início à
discussão em pauta, a Prof.ª Rita Costa apresentou a proposta de inclusão de ponto de
pauta para a próxima reunião, que seria a criação de um programa institucional de
atualização docente, a partir da sugestão dada na reunião anterior pelo conselheiro profº
Ademário Íris. O Prof.º Ademário Íris reiterou que esta proposta deveria ser implementada
como política institucional de capacitação, ressaltando que além de desenvolver a
capacitação, esta ação poderia estreitar os laços entre os profissionais dos diferentes
campi. A Prof.ª Luiza Mara ponderou que embora a proposta apresentada seja válida, é
preciso atentar para o fato de que a semana de planejamento está atualmente muito
espremida, sendo assim, essa capacitação deveria ser pensada para outro momento que
não o período de planejamento. A Prof.ª Rita Costa informou que as considerações feitas
serão destacadas no momento da discussão do tema e em seguida convidou o Prof.º
Marcelo Japiassu para iniciar apresentação do tema em pauta. O Prof.º Marcelo Japiassu
iniciou fazendo uma rápida retrospectiva do que havia sido apresentado na primeira
reunião e justificou as mudanças propostas com o objetivo de melhoria do curso. Para
melhor compreensão foi estabelecida uma comparação da matriz anterior com a matriz
proposta observando: 1. Acréscimo da carga horária de 810 horas para 1520 horas; 2.
Inserção de novas disciplinas. Após a apresentação comparativa das disciplinas do
primeiro período o Prof.º Aníbal Santos levantou o questionamento sobre a indicação da
disciplina Educação Ambiental no 1º período. A Prof.ª Luiza Mara sugeriu a transferência
da disciplina Inglês Instrumental do 1º para o 3º período visando o melhor aproveitamento
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desta disciplina pelo corpo discente, considerando o seu caráter instrumental. O Prof.º
Flávio Souza fez um questionamento sobre a quantidade excessiva de disciplinas no 1º
período. O Prof.º Ademário Íris ponderou a respeito da ausência de alguns conteúdos
fundamentais na ementa da disciplina Química Geral, como, por exemplo, Estrutura
Atômica. A Prof.ª Rita Costa chamou a atenção para o fato de que nenhuma proposta de
matriz apresentada está fechada em si mesma, lembrando que o Conselho deverá olhar a
proposta tendo em vista a sua adequação ao propósito do curso. A Prof.ª Dolcydete
Biscaya interrogou a respeito da certificação dos alunos dos cursos técnicos em Meio
Ambiente dos diferentes campi. A Prof.ª Rita Costa esclareceu que a certificação passa a
se adequar às orientações do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Dessa forma, o IFRJ
pode ter três tipos de cursos técnicos em Meio Ambiente com perfis diferentes. O Prof.º
Marcelo Japiassu prosseguiu com a apresentação a partir do segundo período. Ao final da
apresentação de todos os períodos a Prof.ª Dolcydete Biscaya sugeriu a introdução da
disciplina Microbiologia Básica antes da disciplina Microbiologia Aplicada. O Prof.º
Ademário Íris sugeriu transformar as disciplinas Ética Ambiental e Educação Ambiental em
uma única disciplina. Endossando a fala do Prof.º Ademario Íris o Prof.º Aníbal Santos
sugeriu que os conteúdos referentes à Ética Ambiental permeiem todo o currículo e, em
especial, a disciplina Educação Ambiental. A Prof.ª Rita Costa solicitou que os conselheiros
escrevessem as suas propostas para que os proponentes da proposta curso possam
refletir sobre possíveis mudanças. O Prof.º Flávio Souza levantou o questionamento sobre
a fragmentação do currículo em muitas disciplinas. O Prof.º Affonso Pereira sugeriu a
diluição das disciplinas das áreas de humanas por todos os períodos. A Prof.ª Júlia
Santoro fez um questionamento sobre a existência de infra-estrutura para o
desenvolvimento de disciplinas que exigem diferentes laboratórios e o Prof.º Roberto
Silveira também questionou a existência de equipamentos para o desenvolvimento da
disciplina informática aplicada e, ainda, a existência de professores efetivos. O Prof.º
Alberto Deorsola sugeriu uma revisão da disciplina Segurança, Meio Ambiente e Saúde. A
Prof.ª Dolcydete Biscaya ponderou que a disciplina Elaboração de Projetos e a disciplina
Redação de Projetos possuem ementas muito semelhantes e propôs a união dessas duas
disciplinas com condensação da carga horária total para possível aproveitamento de carga
horária para a inserção da disciplina Microbiologia Básica. A Pedagoga Luana Luna
parabenizou o Prof.º Marcelo Japiassu pela preocupação da proposta com a formação
crítica, consciente e social dos discentes e pela apresentação junto à ementa dos objetivos
das disciplinas propostas. Sem mais a acrescentar a Prof.ª Rita Costa finalizou a reunião
agradecendo a apresentação do Prof.º Marcelo Japiassu e a presença de todos os
conselheiros e solicitou o envio das contribuições dos conselheiros para a equipe de Arraial
do Cabo para o endereço eletrônico do grupo e, para constar, lavrei a presente ata que vai
por mim assinada. Ana Carla dos Santos Beja
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