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 um dias do mês de outubro do ano de dois mil e nove, às dez horas realizouse, 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 ponto de pauta: Alteração da matriz
Curricular do Curso Técnico em Química, modalidade concomitante, oferecido pelo
Campus Maracanã. A professora Rita de Cássia de Almeida Costa, Pró-reitora de Ensino
Técnico e presidente deste Conselho iniciou a reunião realizando a leitura da ata anterior,
sendo esta aprovada por todos os conselheiros. Ressaltou que os conselheiros Jean
Hilaire, Elânio Aguiar e Marcelo Japiassu justificaram suas ausências. Informou, ainda, que
os conselheiros do Campus Pinheiral estavam ausentes, devido à comemoração dos cem
anos do referido Campus, o que justificou a alteração do ponto de pauta da presente
reunião. A continuidade da discussão da proposta da alteração da matriz curricular do
Curso Técnico em Logística Ambiental será, assim, realizada na reunião subsequente.
Acrescentou que a reunião do dia dezoito de novembro será realizada no Campus de Volta
Redonda, tendo como ponto de pauta a discussão da proposta de transformação do Curso
Técnico em Sistemas a Gás para Curso Técnico em Mecânica. A última reunião prevista
para o ano 2009 será realizada no dia dezesseis de dezembro, no Campus de Pinheiral e
tratará de pontos relativos ao Regulamento do Ensino Médio e Técnico. A professora Rita
informou que na próxima reunião os Conselheiros estarão recebendo a nova portaria
substituindo a anterior. Após esses informes, a professora Rita deu inicio à discussão do
tema do dia, convidando o professor Hiram Araújo, coordenador do Curso Técnico em
Química para apresentá-la. O professor Hiram Araújo, coordenador do Curso Técnico em
Química, do Campus Maracanã, agradeceu a professora Rita pela defesa e conquista da
participação de integrantes de todos os Campi no Conselho e, em seguida, apresentou a
proposta em pauta, com as seguintes alterações na Matriz Curricular: Fundamentos de
Metrologia sai do segundo período e vai para o quinto período; Estatística Aplicada que
possui quatro tempos é desmembrada, ficando dois tempos no segundo período e dois
tempos no terceiro período; Eletrotécnica muda de nome para Física II; a disciplina
"Seminários Temáticos" é retirada da Matriz Curricular e acréscimo de mais dois tempos de
Análise Instrumental II no sexto período. Após discussão e questionamento da conselheira
Leila, do Campus Duque de Caxias, foi acrescentada também a proposta de deslocamento
do Inglês do primeiro e segundo períodos para o segundo e terceiro períodos. Após debate
e defesa das propostas apresentadas, as modificações propostas foram aprovadas por
unanimidade, com exceção da proposta de aumento da carga horária da disciplina Análise
Instrumental. A professora Rita, assim, submeteu à votação as seguintes propostas.
Proposta Um - Aumento da carga horária da disciplina Análise Instrumental, de acordo
com o proposto pela coordenação do curso. Proposta dois – Manutenção da carga horária
da disciplina. A Proposta Um foi aprovada por quatorze votos contra dois e uma
abstenção. Sem mais a acrescentar, a professora Rita de Cássia de Almeida Costa
agradeceu a presença e a participação de todos e encerrou a reunião e, para constar,
lavrei a presente ata que vai por mim assinada. Cíntia dos Santos da Silva.
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