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Ata da 67ª Reunião do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico 

 

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, foi 

realizada, na sala de reuniões do Campus Nilópolis, a 67ª reunião do Conselho 

Acadêmico de Ensino Técnico do Instituto Federal do Rio de Janeiro ‒ IFRJ, com a 

presença dos conselheiros Edimar Machado (C-NIL), Gláucio Gomes (C-PAR), Rachel 

Nasser (C-DUC) e Rafael Bernini (C-DUC), e participando através de vídeo/web 

conferência, os conselheiros: José Ricardo Hassel Lopes (C-MAR); Maria Elisa 

Gonçalves de Lacerda (C-MAR); Marcos Tadeu Couto (C-MAR); Augusto Garcia 

Almeida (C-NP); Aline Pinto Amorim (C-NP); Sylvia Regina Vasconcelos de Aguiar 

(C-NP); Pedro Henrique de Almeida Silva (C-VR); Fabiana Valadares (C-DUC); 

Samuel Ribeiro (C-EPF); Celma Thomaz de Azeredo Silva (CoTP) e Ana Cristina 

Lourenço Vargas (CoTP). Os conselheiros Anderson Lupo e Ricardo Cesar, da Costa 

justificaram suas ausências, tendo como pontos de pauta: Aprovação da Ata da reunião 

anterior; Análise dos Grupos de Trabalhos (GTs) abertos, portariados ou não; 

Apreciação de proposta sobre o ensino de língua espanhola no IFRJ; Eleições para 

novos Conselheiros (ocupação dos cargos ainda vagos e dos novos cargos do Campus 

avançado Resende); Assuntos Gerais; A Prof. Helena Torquilho, Pró-Reitora de 

Ensino Médio e Técnico e presidente deste Conselho, iniciou a reunião agradecendo e 

cumprimentando os conselheiros participantes da mesma. Em seguida, submeteu a ata 

da reunião anterior à análise dos conselheiros, sendo a ata aprovada por unanimidade, 

com a correção do nome da conselheira Rachel Nasser. Passou-se, então, para o 

segundo ponto de pauta, referente à Análise dos Grupos de Trabalhos (GTs) abertos, 

portariados ou não; A Prof.ª Helena Torquilho apresentou os grupos de trabalhos 

portariados e ainda os não portariados. Informou que o Grupo de Trabalho dos 

docentes de Sociologia e Filosofia, instituído através da Portaria nº 009 de 16 de 

janeiro de 2014, se encontra ativo, com as discussões ainda em andamento, tendo 

reunião agendada com a PROET para o próximo dia 30 de maio para os devidos 

encaminhamentos; em relação ao Grupo de Trabalho para Elaboração de Proposta de 

Curso de Capacitação Docente Área pedagógica, instituído através da Portaria nº 044 

de 02 de março de 2015, se encontra ativo com as discussões em andamento; a portaria 

n° 111 de 12 de agosto de 2014, institui a Comissão para Elaboração do Calendário, já 

finalizou as discussões; o Grupo de Trabalho para Reformulação e Acompanhamento 

das Diretrizes Pedagógicas da Educação Física instituído através da portaria de N º 

014 de 29 de janeiro de 2016, se encontra ativo com as discussões em andamento; a 

portaria n° 180 de 31 de agosto de 2015, institui a Comissão Interna de Permanência e 

Êxito - CIPE, ativo, com seu relatório concluído e com sua última reunião já 

previamente agendada.  A Pró-Reitora Helena Torquilho também salientou não haver 

portarias para os GTs de Língua Espanhola e o Fórum da DIRAE, EJA, COTPs e 

Diretores Gerais. Explicou que em reunião com a equipe da Dirae ficou acordado, que 

será criado um Grupo de trabalho tendo como proposta convidar docentes engajados na 

EJA para realização da Formação Continuada. O conselheiro Marcos Tadeu Couto 

pontuou que o ProEJA foi um programa lançado em 2008/2009 para formação de 

docentes trabalharem na EJA, colocou que já existe na instituição curso de qualificação 

na EJA, informou ainda que a servidora Aline Dantas, lotada na ProET, é uma grande 

estudiosa no assunto. A prof.ª Helena Torquilho ressaltou que é de grande relevância a 
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formação continuada para os docentes. A conselheira Rachel Nasser colocou que 

devemos pensar se o curso em MSI é pertinente no momento atual, questionando se não 

deveríamos ofertar cursos mais atuais como o de Informática para Internet ofertado em 

Paulo de Frontin; O conselheiro Augusto Garcia reforçou que o curso em Agroindústria 

ProEJA, ofertado no Campus Pinheiral vem enfrentando algumas dificuldades na 

procura pelo acesso. A conselheira Fabiana Valadares citou que no Campus Duque de 

Caxias, a infraestrutura ainda não atende as necessidades do curso. Em seguida passou-

se, então, para o terceiro ponto de pauta, Apreciação de proposta sobre o ensino de 

Língua Espanhola no IFRJ; A prof.ª Helena Torquilho, apresentou a Ata da reunião nº 

59 deste Conselho, explicou que no documento existem algumas inconsistências a 

respeito da forma da oferta, deixando inclusive a critério de cada campus a forma de 

ofertar a disciplina de língua espanhola. O conselheiro Augusto Garcia, informou que 

em seu campus (CANP) a oferta da disciplina é anual com carga horária de 2 tempos. A 

conselheira Rachel Nasser pontuou que na época perguntou se havia algum documento 

a respeito da oferta, colocou que realizou uma consulta ao conselho Superior a respeito. 

A conselheira Fabiana Valadares informou que a proposta foi de alteração na matriz. O 

prof. Claudio Bobeda informou que houve o questionamento de uma docente e na 

realização do resgaste do histórico a Pró-reitoria verificou a necessidade da 

uniformidade na oferta da disciplina, pois não ficou clara a redação da Resolução 

CONSUP/IFRJ nº06, de 25 de fevereiro de 2016, e ainda não houve alteração nas 

matrizes, perguntou como se dará a oferta? Cada campus possui o quantitativo de 

docentes suficiente para que a oferta possa ser contemplada? Qual a carga horária? A 

conselheira Celma Thomaz explicou que na instituição a oferta da língua estrangeira 

(inglesa) é tida como obrigatória. O conselheiro Marcos Tadeu Couto informou que no 

CAP/UFRJ, o discente escolhe qual língua estrangeira irá cursar, se inglês ou espanhol. 

A Pró-Reitora de Ensino Médio e Técnico Helena Torquilho pontuou que no Colégio 

Pedro II no momento da matrícula ocorre a escolha, pelo discente, da língua estrangeira 

de sua preferência. A conselheira Celma Thomaz reforçou que a opção por uma das 

línguas estrangeiras se justifica também através do ENEM. A conselheira Rachel Nasser 

pontuou que devemos ofertar a disciplina de língua estrangeira de acordo com está 

documentado nas matrizes dos cursos técnicos. O conselheiro Edimar Machado colocou 

que a maioria dos documentos para estudo de nossos cursos técnicos está sinalizado em 

língua inglesa. O conselheiro Marcos Tadeu Couto informou que existe na instituição 

docentes engajados na discussão e poderiam colaborar no estudo acerca da questão da 

oferta de mais possibilidades de línguas dentro da disciplina de língua estrangeira. A 

conselheira Rachel Nasser sugeriu que devemos aguardar até a próxima reunião deste 

conselho para decidirmos a respeito da oferta da disciplina. A Prof.ª Helena Torquilho 

realizou a leitura da Resolução CONSUP/IFRJ de nº 06, de 25 de fevereiro de 2016, 

enfatizando que não ficou clara a redação referente a oferta da disciplina de Língua 

Espanhola e sua carga horária. O conselheiro Rafael Bernini reforçou a necessidade de a 

oferta de disciplina de Língua Espanhola ser por curso. O pró-reitor adjunto de Ensino 

Médio e Técnico Prof. Cláudio Bobeda acrescentou que além da necessidade de a oferta 

de disciplina de língua espanhola ser por curso, deveria ocorrer mesmo de forma 

uniforme para todos os Campi. Neste momento, a Profª Helena Torquilho colocou em 

votação a proposta de que a Resolução CONSUP/IFRJ nº 42, de 15 de dezembro de 

2010 fosse mantida até que as discussões sobre o oferecimento da disciplina de língua 
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espanhola fossem aprofundadas. Sendo aprovada, por unanimidade, que esta resolução 

deverá ser mantida sem alterações até a próxima reunião deste conselho e será criado 

um GT para estudar e discutir a respeito da oferta da disciplina de língua espanhola. Em 

seguida passou-se para o terceiro ponto de pauta: Eleições dos cargos vagos do 

Conselho Acadêmico; A Pró-Reitora de Ensino Médio e Técnico Helena Torquilho 

apresentou os cargos vagos do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico ressaltando que 

gostaria de contar com a participação de 3 conselheiros para participar da comissão 

eleitoral local. A conselheira Aline Amorim informou que no caso da COTP já existe 

representação para o conselho acadêmico. O conselheiro Pedro Silva colocou a 

necessidade de ser passada a informação para a PROET, através de documentos, de 

discentes que fazem parte do conselho e colaram grau. O conselheiro Rafael Bernini 

pontuou que devemos repensar a questão referente a participação do discente. A 

conselheira Rachel Nasser sugeriu que deve ser avaliada a questão referente às 

suplências dos 3º e 4 º lugares para agilizar o processo eleitoral. O Conselheiro Pedro 

Silva concordou com a conselheira Rachel Nasser, lembrando que, no Campus Volta 

Redonda, os cargos vagos são devido ao fato de não terem candidatos para vaga de 

conselheiros que devem ser preenchidas por docentes. A conselheira Fabiana Valadares 

informou que o mandato dos conselheiros corresponde ao biênio 2015/2017. A Pró-

Reitora de Ensino Médio e Técnico, Helena Torquilho, explicou que a eleição será 

somente para os cargos vagos e ressaltou que a PROET não tinha ciência da 

representatividade tratada pela conselheira Aline Amorim. O conselheiro Gláucio 

Gomes apresentou a listagem nominal com os resultados das eleições ocorridas. Após as 

devidas explanações, ficou esclarecido que pedagoga Josefina Gonçalves assumirá o 

cargo como membro representante da COTP no CAET. A conselheira Rachel Nasser 

informou que segundo regulamento do CAET um membro do conselho não poderá ter 

como suplente representante do mesmo campus. O conselheiro Marcos Tadeu Couto 

salientou que mesmo havendo novas eleições para o biênio, elas serão mantidas 

somente até o ano de 2017. Ficou acordado que os conselheiros Celma Thomaz, Marcos 

Tadeu Couto e Rachel Nasser serão os representantes da comissão eleitoral local. Em 

assuntos gerais, a Pró-Reitora de Ensino Médio e Técnico, Helena Torquilho, informou 

sobre a reunião a respeito do regulamento da carga horaria docente dizendo que o grupo 

de trabalho decidiu enviar memorando de ciência para o CONSUP informando a 

respeito de alguns itens não abordados no regulamento, mencionando a Portaria MEC nº 

818, de 13 de agosto de 2015 e a Portaria SETEC nº 17 de 11 de maio de 2016. Ficou 

acordado que a PROET irá encaminhar via e-mail tais portarias. Além disso, ressaltou 

que a instituição possui prazo de 180 dias para se adequar à nova regulamentação da 

carga horária docente. Sobre o PRFH, a Pró-Reitora de Ensino Médio e Técnico, Helena 

Torquilho, ressaltou que a PROET está na busca de esforços para finalizar as 

pendências do programa. A Pró-Reitora de Ensino Médio e Técnico, Helena Torquilho, 

informou ainda sobre a institucionalização da EaD, sinalizando que indicou o nome da 

conselheira Aline Amorim para participação do GT que será criado para esta demanda. 

A conselheira Aline Amorim pontuou que a relação professor/aluno nos cursos a 

distância será definida pelo CONIF. O conselheiro Augusto Garcia informou que a 

alteração da matriz do curso técnico em Informática, ofertado em seu campus já foi 

aprovada pelo Colegiado de Curso e será enviado a PROET para que esta encaminhe o 

processo para apreciação do CAET. O conselheiro Pedro Silva colocou que a Portaria 
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MEC 17/2016 não anula os itens do regulamento da EaD. A conselheira Ana Cristina 

informou que os debates em torno do regulamento do Conselho de Classe já foram 

iniciados em seu campus. A Pró-Reitora de Ensino Médio e Técnico, Helena Torquilho, 

informou que as discussões sobre algumas alterações no regulamento do Conselho de 

Classe serão retomadas em breve no CAET. Além disso, pontuou que é necessário um 

estudo para verificação da possibilidade de vagas através do SISUTEC. Ficou decidido 

que a Comissão do processo eleitoral será portariada e terá 30 dias, conforme 

regulamento do CAET, para elaborar o calendário das eleições para os cargos vagos do 

Conselho Acadêmico de Ensino Técnico. O professor Samuel Ribeiro colocou a 

necessidade de docentes para seu Campus. Acordou-se entre os presentes que a próxima 

reunião realizar-se-á no dia 08 de junho de 2016, na Reitoria. Sem mais a acrescentar, a 

professora Helena Torquilho finalizou a reunião, agradecendo a presença de todos os 

presentes e, para constar lavrei a presente ata que vai por mim assinada. Cíntia dos 

Santos da Silva. 

 

 

 


