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Ata da 71ª Reunião do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico 

 
Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, 
foi realizada, na sala de reuniões do Campus Nilópolis, a 71ª reunião do Conselho 
Acadêmico de Ensino Técnico do Instituto Federal do Rio de Janeiro ‒ IFRJ, com 
a presença dos conselheiros Omar Nicolau (C-AC), Edimar Machado (C-NIL), 
Rafael Bernini (C-DUC), José Ricardo Hassel Lopes (C-MAR), Kátia Cristina 
Rocha (C-MAR), Fabiana Valadares (CoTP), Aline Amorim (C-PIN), Sylvia 
Regina Aguiar (C-PIN), Ricardo Cesar da Costa (C-SG) e participando através de 
vídeo/web conferência, os conselheiros: Gláucio Gomes (C-PAR) e Pedro 
Henrique Silva (C-VR), participando ainda: Eliel Moura, Coordenador de 
Programas e Projetos, e Albertina Maria Batista de Sousa da Silva, ambos 
representando o Grupo de Trabalho da Educação de Jovens e Adultos, e a 
Coordenadora do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 
integrado ao ensino médio, Evelyn Morgan, ofertado no Campus Arraial do Cabo. 
A conselheira Rachel Nasser (C-DC) justificou sua ausência. Esta reunião teve os 
seguintes pontos de pauta: Aprovação da Ata da reunião anterior; Estudo para 
a viabilidade do Calendário Acadêmico independente (2018); Mapeamento das 
necessidades de Espaços Tecnológicos para os Cursos Técnicos (Continuação); 
Informe sobre a Lei de Acesso à Informação; Informes a respeito da Proposta 
sobre a oferta da disciplina de Língua Espanhola do IFRJ; Informe sobre a 
proposta Seminário para as Coordenações Técnico Pedagógica (COTPs); 
Resolução Nº 06 de 20 de setembro de 2012 (adequação da Carga Horária dos 
Cursos Técnicos) e SINAEB; Regulamento do Ensino Médio e Técnico e de 
Estágio; Suspensão da oferta do Curso Técnico MSI (EJA) no campus de 
Arraial do Cabo; Retificação da Carga Horária de Estágio da Matriz Curricular 
do Curso Técnico em Serviços Públicos Concomitante/Subsequente ao Ensino 
Médio Modalidade a Distância; Propostas de eleição para novos conselheiros; 
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 Fórum de Dirigentes de Ensino em Brasília. Passou-
se para o primeiro ponto da pauta: Aprovação da ata anterior, sendo esta aprovada 
por unanimidade. Em seguida, o Pró-Reitor Adjunto, Prof.º Cláudio Bobeda, 
consultou os conselheiros a respeito da possibilidade da inversão do nono ponto 
da pauta Suspensão da oferta do Curso Técnico MSI (EJA) no campus de 
Arraial do Cabo, havendo concordância entre os conselheiros, iniciou-se a 
discussão. O Pró-Reitor Adjunto, Prof.º Cláudio Bobeda, informou aos 
conselheiros sobre o histórico da devida situação, relatando que o Diretor Geral 
do Campus de Arraial do Cabo, encaminhou memorando Nº11/DGCAC/2015 
para a Pró-Reitoria de Ensino Médio e Técnico- PROET, que informava sobre a 
suspensão de ingresso de novos alunos no MSI (EJA). Ressaltou ainda que a 
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documentação foi enviada no período da gestão anterior, havendo necessidade de 
ser oficializada neste Conselho. O conselheiro, Omar Nicolau, pontou que 
ocorreram vários diálogos com esta Pró-Reitoria e que, naquele momento, houve 
alguns encaminhamentos. A Coordenadora do Curso Técnico em Manutenção e 
Suporte em Informática integrado ao ensino médio, Evelyn Morgan, apresentou o 
histórico, as dificuldades iniciais, as demandas dos alunos, os números da CIPE, 
o programa CEJA- Centro de Educações de Jovens e Adultos. Informou ainda que 
o Campus iniciou suas atividades no ano de 2006, sendo que o curso somente 
começou a ser ofertado a partir do ano de 2011, tendo como base a matriz do curso 
ofertado no Campus Rio de Janeiro. Ressaltou que um dos entraves foi o fato da 
oferta ser no turno vespertino e que o público que procura o Campus tem interesse 
em cursos na forma concomitante voltados para a formação técnica. Em 
contrapartida, o Campus começou a ofertar os Cursos de Formação Inicial e 
Continuada- FIC, e ainda ampliou o quantitativo da oferta de vagas para o Curso 
Técnico em Informática integrado ao ensino médio.  Os representantes do Grupo 
de Trabalho da Educação de Jovens e Adultos, Eliel Moura e Albertina da Silva, 
apresentaram o panorama da demanda da EJA. O Prof.º Cláudio Bobeda, Pró-
Reitor Adjunto, informou que devemos atender as políticas macro, buscando 
outras alternativas. Após as devidas considerações, a proposta de suspensão foi 
colocada em votação e ficou acordado que, neste primeiro momento, a suspensão 
da oferta permaneceria. Foi acordado também que a Coordenação do Curso e o 
Grupo de Trabalho iriam se reunir, tendo, inicialmente, um prazo de 3 meses para 
aprofundar o estudo da viabilidade da oferta de novos cursos no Campus Arraial 
do Cabo.  Passou-se então para o segundo ponto de pauta Estudo para a 
viabilidade do Calendário Acadêmico independente (2018), o Pró-Reitor 
Adjunto, Prof.º Cláudio Bobeda, informou a respeito da necessidade de ser 
realizado um estudo sobre os calendários acadêmicos para que os mesmos possam 
ser diversificados contemplando a realidade de cada Campus, considerando o 
Sistema Acadêmico Institucional, adequação do calendário acadêmico com ano 
civil, as férias docentes que devem ser coletivas, os calendários do ENEM e SISU 
e dos sistemas do MEC/INEP, como o SISTEC e CENSUS, além de dialogar 
também com o calendário acadêmico da graduação. O conselheiro, Rafael 
Bernini, sugeriu que o Grupo de Trabalho de Calendário poderia solicitar ao 
Professor, Francisco Sobral, o relato de sua vivência como Reitor do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. O Pró-Reitor 
Adjunto, Prof.º Cláudio Bobeda, ficou de articular este encontro. Dando 
continuidade, passou-se ao terceiro ponto de pauta Mapeamento das necessidades 
de Espaços Tecnológicos para os Cursos Técnicos (Continuação), após as 
devidas considerações dos conselheiros, ficou acordado que este tópico seria 
levado ao Colégio de Dirigentes para apresentação aos Diretores Gerais de cada 
Campus. Em seguida, o quarto ponto de pauta Informe sobre a Lei de Acesso à 
Informação, o Pró-Reitor Adjunto, Prof.º Cláudio Bobeda, colocou que as 
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informações a respeito dos cursos técnicos deverão ser atualizadas no novo portal, 
e para isso existe a necessidade do envio de alguns documentos dos cursos que 
ainda estão em pendência. Seguiu-se ao quinto ponto de pauta Informes a respeito 
da Proposta sobre a oferta da disciplina de Língua Espanhola do IFRJ, o Pró-
Reitor Adjunto, Prof.º Cláudio Bobeda, informou que estamos aguardando os 
encaminhamentos da discussão dos conteúdos da BNCC para retomar esta 
discussão. Passou-se para o sexto ponto de pauta Informe sobre a proposta 
Seminário para as Coordenações Técnico Pedagógica (COTPs); o Pró-Reitor 
Adjunto, Prof.º Cláudio Bobeda, informou sobre o evento da imersão das CoTPs 
e solicitou aos conselheiros que enviassem à PROET, através do e-mail do CAET, 
sugestões de temas a serem abordados na construção do Seminário, tendo um 
prazo para envio de 15 dias a contar desta reunião. Seguiu-se para o sétimo ponto 
de pauta Resolução Nº 06 de 20 de setembro de 2012 (adequação da Carga 
Horária dos Cursos Técnicos) e SINAEB, o Pró-Reitor Adjunto, Prof.º Cláudio 
Bobeda, informou a respeito da necessidade de retomarmos as discussões sobre a 
adequação da carga horária dos cursos técnicos de acordo com a Resolução 
CNE/CEB nº06/2012. Em seguida, o oitavo ponto de pauta Regulamento do 
Ensino Médio e Técnico e de Estágio, o Pró-Reitor Adjunto, Prof.º Cláudio 
Bobeda, pontuou que em breve iremos atualizar as nomenclaturas de alguns 
termos para estarmos em consonância com o SISTEC. O décimo ponto de pauta 
Retificação da Carga Horária de Estágio da Matriz Curricular do Curso 
Técnico em Serviços Públicos Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio 
Modalidade a Distância, a Diretora de Gestão Pedagógica, Cíntia dos Santos, 
colocou que a referida matriz já havia sido apreciada na 58o reunião de 10/06/2015 
deste Conselho, porém ao encaminharmos a matriz para Diretoria de Gestão 
Acadêmica, verificamos que havia uma informação inadequada em relação à 
carga horária do estágio obrigatório, havendo a necessidade da retificação da 
carga horária de 200 horas para 300 horas. Após as devidas considerações, ficou 
acordado que a correção da carga horária do estágio obrigatório seria feita. No 
décimo primeiro ponto de pauta Propostas de eleição para novos conselheiros; o 
Pró-Reitor Adjunto, Prof.º Cláudio Bobeda, relembrou que na reunião anterior 
deste Conselho foi dado o encaminhamento de que a eleição dos novos 
conselheiros seria feita em conjunto com os demais Conselhos do Instituto CAEX, 
CAEG, CAPOG. Em Assuntos Gerais, o Prof.º Cláudio Bobeda, Pró-Reitor 
Adjunto, informou que há necessidade de uniformização das informações que 
constam no sistema, visto que haverá a migração do SIGA-EDU para o SIGAA e 
que estamos tentando viabilizar um treinamento para todos os servidores que 
alimentam o SISTEC. Informou, também, que a PROET verificará a respeito das 
informações do Grupo de Trabalho de Complementação Pedagógica e para 
finalizar, informou que a próxima reunião deste Conselho será em abril. Sem mais 
a acrescentar, o Prof.º Cláudio Bobeda, Pró-Reitor Adjunto, finalizou a reunião, 
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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. 
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