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 setembro 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: 1- Apreciação
da alteração da matriz curricular do Curso Técnico em Logística Ambiental, para
adequação às exigências do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. A profª. Rita de
Cássia de Almeida Costa, Pró-reitora de Ensino Técnico e presidente deste Conselho,
iniciou a reunião cumprimentando os conselheiros presentes. Orientou que as eventuais
mudanças dos nomes dos conselheiros precisam ser formalizadas através de memorando
enviado pelo diretor do campus para gerar portaria de substituição. Houve, em seguida, a
apresentação dos conselheiros presentes. A profª. Rita Costa informou que está recebendo
as demandas dos campi para a agenda do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico.
Acrescentou dizendo da necessidade de ajustes nas denominações de alguns cursos para
adequação ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e as conseqüentes adaptações
diante das demandas sócio-culturais de cada campus. No caso do curso técnico em
Logística Ambiental a atual denominação passa a ser Meio Ambiente. A profª. Ana Graça,
Diretora-Geral do Núcleo Avançado Arraial do Cabo, apresentou a proposta em pauta,
expondo o histórico do curso, as experiências da equipe ao longo dos três anos de oferta
do curso e as demandas locais. A profª. Rita Costa abriu para as considerações dos
conselheiros com relação ao tema em discussão. O prof. Ademario Iris parabenizou a
apresentação da proposta, porém considerou a apreciação prejudicada pelo não
recebimento das ementas das disciplinas. Os demais conselheiros endossaram o prejuízo
de analisar a proposta sem o prévio recebimento do ementário do curso. A prof.ª Rita
Costa submeteu à votação a proposta de ampliação do curso de três para quatro períodos.
Proposta aprovada por unanimidade. Destacou que essa definição era necessária para a
alteração do edital do concurso para seleção aos cursos técnicos concomitantes, onde o
curso técnico em Meio Ambiente foi divulgado contendo apenas três períodos. A profa. Ana
Graça se comprometeu a enviar o projeto contendo as ementas, para atender à solicitação
dos conselheiros. Sem mais a acrescentar, a professora Rita de Cássia de Almeida Costa
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e, para constar, lavrei a presente ata
que vai por mim assinada. Tatiana Leite da Silva

Página 1 de 1

