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Ata da 70ª Reunião do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico 
 

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas, 
foi realizada, na sala de reuniões do Campus Reitoria, a 70ª reunião do Conselho 
Acadêmico de Ensino Técnico do Instituto Federal do Rio de Janeiro ‒ IFRJ, com a 
presença dos conselheiros Edimar Machado (C-NIL), Rafael Bernini (C-DUC), José 
Ricardo Hassel Lopes (C-MAR), Marcos Tadeu Couto (C-MAR), Fabiana Valadares 
(CoTP), Celma Thomaz de Azeredo Silva (CoTP), Rachel Nasser (C-D.Cx.), Viviane 
Rezende Prates (C-D.Cx.),participando através de vídeo/web conferência, os 
conselheiros: Gláucio Gomes (C-PAR) e Reinaldo Santana (C-VR). Estava presente 
nesta reunião a docente da disciplina de Língua Espanhola, Raabe Oliveira, do 
Campus Paracambi, para apresentação da proposta sobre a oferta da disciplina de 
Língua Espanhola no IFRJ. Os conselheiros Augusto Garcia, Aline Amorim, Pedro 
Silva, Ricardo da Costa e Sylvia Vasconcellos de Aguiar justificaram suas ausências. 
A reunião teve os seguintes pontos de pauta: Aprovação da Ata da reunião anterior; 
Proposta sobre a oferta da disciplina de Língua Espanhola do IFRJ; 
Acompanhamento do mapeamento das necessidades de Espaços Tecnológicos para 
os Cursos Técnicos (continuação); Proposta a respeito do Regulamento do 
Conselho de Classe (continuação- Art.3); Eleição dos novos conselheiros (cargos 
vagos) e Assuntos Gerais. O Prof.º Cláudio Bobeda, Pró-Reitor Adjunto, iniciou a 
reunião agradecendo e cumprimentando os conselheiros presentes. Informou que a 
Prof.ª Helena Torquilho, Pró-Reitora e Presidente deste Conselho, não estaria 
presente pois estava participando do evento da Comissão Interna da Permanência e 
Êxito - CIPE. A reunião seguiu com o Prof.º Cláudio Bobeda, Pró-Reitor Adjunto, 
agradecendo aos conselheiros pela aprovação da ata via e-mail. Passou-se então para 
o segundo ponto de pauta; Proposta sobre a oferta da disciplina de Língua 
Espanhola do IFRJ – O Prof.º Cláudio Bobeda, Pró-Reitor Adjunto, convidou a 
docente Raabe Oliveira – representante do Grupo de docentes da disciplina de Língua 
Espanhola-IFRJ para apresentação da proposta. Após explanação geral da docente foi 
aberta a discussão aos conselheiros. Feitas as considerações, o Pró-Reitor Adjunto, Prof.º 
Cláudio Bobeda, submeteu a proposta à votação que foi aprovada. O Pró-Reitor Adjunto, 
Cláudio Bobeda, ressaltou que a ProET irá encaminhar o documento norteador para 
aprofundamento da discussão das equipes de docentes em Língua Inglesa e Língua 
Espanhola a respeito do estudo da oferta da Língua Estrangeira no IFRJ para os Diretores 
de Ensino, após a discussão da revisão da carga horária dos cursos técnicos. A docente 
Raabe Oliveira, representante do Grupo de docentes da disciplina de Língua 
Espanhola, agradeceu pelo espaço e sinalizou o quanto a discussão avançou. O Pró-
Reitor Adjunto, Cláudio Bobeda, reforçou a respeito da necessidade do grupo de 
Docentes da disciplina de Língua Espanhola serem informados a respeito da discussão. 
Dando continuidade, passou-se para apreciação do terceiro ponto de pauta: 
Acompanhamento do mapeamento das necessidades de Espaços Tecnológicos para 
os Cursos Técnicos (continuação) a conselheira Fabiana Valadares informou que os 
Campi Duque de Caxias, Nilópolis e Maracanã fizeram um levantamento sobre suas 
respectivas necessidades. Após as devidas considerações, ficou acordado que a ProET 
irá reencaminhar aos Campi a solicitação do mapeamento das necessidades de 
Espaços Tecnológicos para os Cursos Técnicos, para que seja verificado junto à 
ProAd a viabilização de ações que possam minimizar alguns problemas apresentados. 
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Passou-se então para a apreciação da Proposta a respeito do Regulamento do 
Conselho de Classe (continuação- Art.3), após as devidas considerações dos 
conselheiros ficou acordado que este ponto de pauta deverá ser retomado em uma 
próxima reunião deste conselho. No quarto ponto de pauta: Eleição dos novos 
conselheiros (cargos vagos) – Ficou definido, após acordo com os conselheiros, que 
a eleição dos cargos novos/vacâncias, será realizada em consonância com o mandato 
para o biênio de 2017/2019. Em Assuntos Gerais, o Prof.º Cláudio Bobeda, Pró-Reitor 
Adjunto, informou que o SIG - Sistema Integrado de Gestão - está efetivamente 
implantado e ressaltou a respeito da transparência desse novo sistema. A pedagoga 
Cintia dos Santos informou a respeito das reuniões da reformulação dos Cursos 
Técnicos que vem ocorrendo, no primeiro momento, com os Diretores de Ensino dos 
quatro Campi que possuem o Curso Técnico Integrado em Química. A conselheira, 
Rachel Nasser, solicitou que a ProET reforçasse aos Diretores de Ensino a 
importância e a necessidade de reunir a equipe técnica para revisão e discussão da 
matriz curricular para a redução dos cursos técnicos. Sem mais a acrescentar, o Prof.º 
Cláudio Bobeda, Pró-Reitor Adjunto, finalizou a reunião, agradecendo a presença de 
todos e para constar, lavramos a presente ata que vai por nós assinada. Cíntia dos 
Santos da Silva e Luana Monteiro. 


