
  
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – IFRJ 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO – PROEN 

NOTA DE ESCLARECIMENTO PROEN E GT-CAET SOBRE A TRANSMISSÃO AO VIVO DA 
REUNIÃO DOS CONSELHOS ACADÊMICOS DE 14 DE SETEMBRO DE 2020. 

 A PROEN e o Grupo de Trabalho do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico de Nível 

Médio vêm a público esclarecer à comunidade do IFRJ sobre a interrupção da transmissão ao 

vivo da Reunião Conjunta entre os Conselhos Acadêmicos de Graduação (CAEG) e de Ensino 

Técnico (CAET), ocorrida na data de ontem. 

 Cumpre inicialmente informar que, segundo as orientações emanadas pela Reitoria do 

IFRJ, todas as reuniões institucionais passaram a ser transmitidas ao vivo, com o intuito de 

garantir a transparência e a publicização de todos os debates e encaminhamentos adotados 

pelos principais conselhos consultivos e deliberativos que compõem a estrutura organizacional 

do IFRJ. 

 Isso posto, ressaltamos que a reunião ora destacada tinha o intuito de tornar públicas 

as relatorias finais dos Conselhos Acadêmicos de Ensino Técnico (CAET) e de Graduação (CAEG) 

no tocante à análise da Consulta Pública, realizada pela PROEN, sobre a viabilidade da 

aplicação das Atividades Pedagógicas Não Presenciais nos níveis e modalidades de ensino 

regidas pelos respectivos Conselhos.  

 No entanto, o CAET ainda não havia concluído sua relatoria e, desta forma, julgou 

necessário ampliar o prazo de análise da relatoria produzida pelo Grupo de Trabalho formado 

por parte de seus conselheiros, dando assim continuidade aos debates ainda no âmbito do 

CAET, para depois realizar a devida publicização das decisões finais. 

 O Grupo de Trabalho do CAET destaca ainda que a divulgação da Relatoria produzida 

pelo referido GT, embora seja um documento público, não se tratava do parecer final do CAET, 

conforme explicitado nas comunicações dos conselheiros. Este último, conforme versam os 

regimentos institucionais, deverá ser construído coletivamente por todos os conselheiros 

eleitos em seus Campi e que compõem esse egrégio Conselho Acadêmico de Ensino Técnico. 

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição. 
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