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Ata da 66ª Reunião do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico 
 
Aos seis dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e onze 
minutos, foi realizada, na sala de reuniões do Campus Nilópolis, a 66ª reunião do 
Conselho Acadêmico de Ensino Técnico do Instituto Federal do Rio de Janeiro ‒ IFRJ, 
com a presença, por vídeo conferência/web conferência, dos conselheiros: Rafael 
Berrelho Bernini; Anderson Lupo Nunes; Rachel Oliveira Nasser; José Ricardo Hassel Lopes; 
Maria Elisa Gonçalves de Lacerda; Marcos Tadeu Couto; Katia Cristina Borges da Rocha; 
Augusto Garcia Almeida; Aline Pinto Amorim; Sylvia Regina Vasconcelos de Aguiar; Pedro 
Henrique de Almeida Silva; Reinaldo Gomes Santana; Celma Thomaz de Azeredo Silva e Ana 
Cristina Lourenço Vargas. Os conselheiros Edimar Carvalho Machado e Sérgio Ricardo dos 
Santos Moraes, seu suplente, justificaram suas ausências. A Prof. Helena Torquilho 
iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a todos pela presença, e apresentando 
a novos gestores da PROET, se apresentando como a nova Pró-Reitora de Ensino 
Médio e Técnico, apresentando o Prof. Cláudio Roberto Ribeiro Bobeda, também 
presente na reunião, como o Pró-Reitor Adjunto de Ensino Médio e Técnico e 
anunciando os servidores Cíntia da Silva Santos e Eliel Moura que passariam a ocupar a 
Diretoria Pedagógica e a Coordenação de Projetos, respectivamente. A Pró-Reitora 
continuou sua fala descrevendo os motivos pelo qual solicitou essa reunião 
extraordinária através de vídeo conferência, mesmo não seguindo o regulamento do 
CAET. Em seguida solicitou aos conselheiros presentes que se apresentassem. A 
conselheira Ana Cristina pediu a palavra e questionou sobre a discussão do GT de 
conselho de classe e o GT de avaliação conceitual por não serem portariados. A Pró-
Reitora respondeu que iria manter apenas os GTs portariados não vencidos e que os 
GTs portariados vencidos precisarão ser revistos juntamente com seus relatórios de 
atividades. No caso do GT de avaliação conceitual não havia portaria. A prof. Raquel 
Nasser colocou sobre o enfraquecimento do CAET em função de muitos GTs abertos já 
que no conselho existem representantes de todos os setores envolvidos com questões 
técnico pedagógicas e que esse tipo de discussão deveria envolver melhor a comunidade 
acadêmica e não serem focados em grupos de trabalhos (GTs). O Prof. Marcos Tadeu 
Couto orientou que fossem procuradas as atas que respaldassem a existências dos GTs. 
O prof. José Ricardo solicitou que seja esclarecido sobre a demanda da complementação 
pedagógica para docentes (capacitação docente de licenciatura). A Pró-Reitora 
descreveu as ações que estão sendo estudadas para a implementação deste curso de 
capacitação. A Prof. Aline Pinto colocou questões sobre o NEAD e o oferecimento dos 
cursos técnicos oferecidos na modalidade EAD, e que também existe um equívoco 
sobre a questão da transferência do NEAD para a DIEX. Que esta transferência não 
existe, tentou conversar com o Prof. Anderson Chalaça e não conseguiu. Mas que 
gostaria de conversar com a PROET sobre esse assunto e que os cursos técnicos EAD 
devem estar ligados a PROET. O prof. Reinaldo colocou as dificuldades de realizar as 
atividades docentes, como a questão dos transportes e que gostaria que o CAET 
discutisse o assunto. A Pró-Reitora fez uma breve colocação sobre as discussões que 
aconteceram na reunião do colégio dirigente e Pró-Reitores. O prof. Marcos Tadeu 
opinou que a reitoria possui a possibilidade de modificar a rubrica de recursos entre 
custeio e capital e vice-versa, solicitando autorização ao MPOG e fez uma crítica sobre 
a falta de transparência da gestão de recursos pelo prof. Miguel Terra da PROAD, já 
que ainda não foi apresentado o orçamento geral da instituição. O Prof. Marcos Tadeu 
Couto ainda orientou à Pró-Reitora que tenha cuidado com as informações que escuta, 
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questionando ainda a falta de informação sobre a matriz CONIF, dizendo que é 
necessário que haja transparência na questão de orçamento, pois foi um tópico de 
campanha do grupo que está gestando o IFRJ. A prof. Raquel Nasser disse que participa 
do grupo de discussão orçamentária do Campus Duque de Caxias e que não há a 
informação sobre a matriz CONIF, dizendo ainda a planilha apresentada pelo Prof. 
Miguel Terra não era a matriz oficial, sendo necessário haver transparência com relação 
à referida matriz orçamentárias. O Prof. Augusto Garcia Almeida, falou sobre a 
modificação nos cursos de informática, mencionando os pré-requisitos do curso de 
química e as disciplinas de sociologia e filosofia. O Prof. Marcos Tadeu solicitou que 
sejam informados quais GTs ocorrem portariados ou não. A Pró-Reitora falou sobre a 
questão das modificações para as disciplinas de língua espanhola, informando que será 
necessária uma nova avaliação sobre a resolução de como a disciplina está sendo 
ofertada no IFRJ. Em seguida, a Prof. Raquel Nasser informou que a discussão sobre 
esta questão no CAET foi um pouco confusa. O Prof. Anderson Lupo demonstrou 
preocupação sobre as modificações em sociologia e filosofia, já que a implementação da 
Base Nacional Curricular Comum (BNCC) fará com que seja necessária uma revisão 
das matrizes dos cursos integrados. O Prof. Rafael Benini opinou sobre a infraestrutura 
do Campus Duque de Caxias, comunicando que o referido Campus está muito precário 
com falta de funcionários, sem um condições adequadas para aulas de laboratório O 
Prof. Marcos Tadeu falou sobre as compras casadas, que a aquisição de vidrarias estava 
sob responsabilidade do Campus Rio de Janeiro e a compra de Regentes com o Campus 
Nilópolis, e que desde 2010 o Campus Duque de Caxias não conseguia executar o seu 
orçamento, indicando que os professores precisam pressionar o diretor Geral do 
Campus neste sentido. A Prof. Raquel Nasser, continuou a fala do Prof. Rafael Benini 
dizendo que o Campus Duque de Caxias está sucateado e que a Reitoria deveria ajudar, 
pois a situação é muito ruim, com professores e alunos querendo deixar o Campus. O 
Prof. Reinaldo Gomes Santana falou sobre os problemas de autonomia dos Campi, 
opinando que a centralização de compras está diminuindo esta autonomia, e emperrando 
a aquisição e compras de equipamentos. O Prof. Pedro Henrique de Almeida Silva falou 
sobre a necessidade de contratação de professores substitutos. A Prof. Raquel Nasser 
opinou que a questão administrativa em centralizar a aquisição e compra de 
equipamentos foi decidido em reunião do Colégio Dirigente para dar agilidade a este 
procedimento administrativo. A Pró-Reitora tomou a apalavra e agradeceu o empenho 
dos Conselheiros para a realização desta reunião, propôs a próxima reunião do CAET 
para o dia 11 de maio próximo no Campus Reitoria. Nada mais tendo a tratar, a presente 
reunião foi encerrada às doze horas e eu, Cláudio Roberto Ribeiro Bobeda, lavrei a 
presente ata, que segue assinada por mim, pela presidente da reunião e pelos 
conselheiros presentes. 


