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Ata da 73ª Reunião do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico 

 
Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, foi 
realizada, na sala de reuniões do Campus Reitoria Nova, a 73ª reunião do Conselho 
Acadêmico de Ensino Técnico do Instituto Federal do Rio de Janeiro ‒ IFRJ, com a 
presença dos conselheiros: Rafael Bernini (C-DUC), José Ricardo Hassel Lopes (C-
MAR), Celma Thomaz de Azeredo Silva (CoTP), Aline Amorim (C-PIN), Sylvia Regina 
Aguiar (C-PIN), Augusto Garcia (C-PIN). Os conselheiros Fabiana Valadares (CoTP), 
Rachel Nasser (C-DUC), Ricardo Costa (C-SG), Ana Cristina Vargas (CoTP), Gláucio 
Delaia Gomes (C-PAR), Pedro Henrique Silva (C-VR), Reinaldo Santana (C-VR) 
justificaram suas ausências. Participando ainda os representantes dos Campi: Campus 
Niterói: José Marcelo Velloso, diretor de ensino, Bruno Gomes, Ligia Bensadon e Kêila 
Pirovani. Campus São João de Meriti: Isaque Rodrigues, diretor de ensino, Daysi Farias, 
Anderson Oriente e Marcel de Amorim, Campus Resende: Marcelo Vidal e Diego Uliano 
Rocha, Campus Pinheiral: Sebastiana da Silva. Esta reunião teve tendo como pontos de 
pauta: 1) Aprovação da Ata anterior, 2) Apresentação das adequações solicitadas pelo 
CAET para a proposta do novo Curso Técnico em Administração 
Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Campus Niterói; 3) Apresentação das 
adequações da carga horária para o Curso Técnico em Guia de Turismo 
Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Campus Resende; 4) Apresentação 
das adequações da carga horária para o Curso Técnico em Informática Integrado ao 
Ensino Médio do Campus Pinheiral; 5) Apresentação das adequações da carga horária 
para o Curso Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio do Campus 
Pinheiral; 6) Avaliação da proposta do novo plano do Curso Técnico em Administração 
Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio Campus São João de Meriti. A Pró-
Reitora, Helena Torquilho, iniciou a reunião agradecendo e cumprimentando os 
conselheiros presentes. Em seguida realizou a leitura da ata da reunião anterior, submetida 
à votação a ata foi aprovada com duas retificações, inclusão do sobrenome da conselheira 
Celma Thomaz de Azeredo Silva e da retificação do ano expresso no quarto ponto de 
pauta. Dando continuidade, consultou os conselheiros sobre a inversão do quarto e quinto 
pontos da pauta, sendo aceitos, passou-se então para a Apresentação das adequações da 
carga horária para o Curso Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio do 
Campus Pinheiral. A Coordenadora do Curso Técnico em Meio Ambiente, Sebastiana 
da Silva, explicou que a adequação se faz necessária para o devido cumprimento ao 
Catálogo Nacional dos Curso Técnicos de 2014 e a Resolução n° 01 de 05 de dezembro 
de 2014. Apresentou o histórico do Curso, ressaltou que a carga horária total passou de 
3024 para 3267 horas. O estágio Curricular passou a não ser obrigatório e que a disciplina 
de “Projeto Integrador” fará uma integração entre as áreas técnicas para dar experiência 
prática aos discentes. As disciplinas do 1º Ano: Elaboração de Projetos passou do 1° ano 
para o 2° ano, Química I foi excluída, sendo seu conteúdo absorvido pelas disciplinas: 
Fundamentos de química aplicados ao Meio Ambiente e Físico-Química. Biologia I 
passou do 1° ano para o 2° ano, Sociologia I teve aumento na carga horária de 1 para 2 
tempos, Filosofia I aumentou de 1 para 2 tempos, Biologia Aplicada ao Meio Ambiente 
absorveu parte do conteúdo de Biologia I. As disciplinas do 2º Ano: Educação Ambiental 
passou a ser ofertada no 1º ano, Sociologia II e Filosofia II tiveram acréscimo na carga 
horária de 1 para 2 tempos, Conservação do Solo e Recuperação de Áreas Degradadas 
teve aumento na carga horária de 2 para 4 tempos, Química II teve seu nome alterado 
para Físico-Química e absorveu parte do conteúdo de Química I, Biologia II passou a ser 
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ofertada no 3º ano e absorveu parte do conteúdo de Biologia III. As disciplinas do 3º Ano: 
Gestão e Auditoria Ambiental teve aumento na carga horária de 2 para 4 tempos, Química 
Analítica foi excluída, Química Orgânica surgiu pelo desmembramento de Química II, 
Projeto Integrador foi acrescida na área técnica e Biologia III foi excluída. A 
Coordenadora do Curso Técnico em Meio Ambiente, Sebastiana da Silva, ressaltou que 
esta proposta vem sendo discutida em seu Campus há 1 ano e terá vigência a partir de 
2018.1, e os discentes em curso continuarão em suas matrizes de origem até a conclusão 
do curso. Após as devidas explicações da Coordenadora do Curso Técnico em Meio 
Ambiente, Sebastiana da Silva, aos conselheiros a apresentação das adequações da carga 
horária para o Curso Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio do Campus 
Pinheiral foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Passou-se então ao 
quarto ponto de pauta Apresentação das adequações da carga horária para o Curso 
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do Campus Pinheiral e o 
Conselheiro e Coordenador do curso, Augusto Garcia, iniciou a apresentação 
agradecendo esta Pró-Reitoria por todo apoio e orientações. Apresentou o histórico do 
curso e relatou que iniciou no ano de 2009. Ressaltou que a carga horária total passou de 
3132 para 3429 horas e o estágio curricular continua como não obrigatório. As disciplinas 
do 1º Ano: Linguagem de Programação I teve acréscimo na carga horária de 2 para 4 
tempos e Sociologia I e Filosofia I tiveram aumento na carga horária de 1 para 2 tempos 
e a Informática Básica teve seu nome alterado para Introdução à Informática. As 
disciplinas do 2º Ano: Linguagem de Programação II teve acréscimo na carga horária 
de 2 para 4 tempos e Sociologia II e Filosofia II tiveram aumento na carga horária de 1 
para 2 tempos.  A disciplina do 3º Ano: Projeto Interdisciplinar teve acréscimo na carga 
horária de 2 para 5 tempos. Após as devidas explicações e considerações dos conselheiros 
a proposta foi submetida à aprovação, sendo aprovada por unanimidade. Dando 
continuidade passou-se ao segundo ponto de pauta Apresentação das adequações 
solicitadas pelo CAET para a proposta do novo Curso Técnico em Administração 
Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Campus Niterói. O docente, Bruno 
Gomes, começou a apresentação informando que as mudanças acordadas com os 
conselheiros na reunião anterior foram atendidas. Foi retirada a possibilidade da 
certificação parcial, as disciplinas: Sociologia permaneceu no 1º semestre e Filosofia 
passou a ser ofertada no 3º semestre. A disciplina Português Instrumental passou a ser 
ofertada do 3º semestre para o 1º semestre e Redação Empresarial passou do 1º semestre 
para o 3º semestre. Houve alteração do Perfil Profissional de Conclusão. O 3º semestre 
sofreu redução na carga horária total, passando de 324 para 270 horas. A Pró-reitora, 
Helena Torquilho, informou que fez uma pesquisa em outras Instituições Federais acerca 
da certificação parcial e que, no momento, essa não é uma possibilidade viável, pois o 
SISTEC ainda não está adequado para atender a demanda. Após as devidas considerações, 
a proposta foi votada e aprovada pelos conselheiros. Em seguida, foi apresentado o 
terceiro ponto: Apresentação das adequações da carga horária para o Curso Técnico 
em Guia de Turismo Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Campus 
Resende. Os docentes, Marcelo Vidal e Diego Uliano Rocha, apresentaram as 
justificativas para a adequação da carga horária total do curso que passou de 1164 para 
800 horas, reforçaram que a adequação foi necessária para atender o Catálogo Nacional 
dos Cursos Técnico de 2014. Pontuaram que algumas disciplinas foram suprimidas, outro 
fator destacado foi de que um curso com carga horária mais longa acaba ocasionando a 
evasão, assim o curso passou de 3 para 2 semestres. Os docentes trataram de algumas 
especificidades de algumas disciplinas, respondendo aos questionamentos dos 
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conselheiros. Encerradas as discussões, a proposta das adequações da carga horária para 
o Curso Técnico em Guia de Turismo Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do 
Campus Resende, foi submetida à votação, sendo aprovada, no entanto, ficou acordado, 
as alterações das semanas e dos códigos das disciplinas de Comunicação Oral e Escrita 
e Guiamento Nacional, serão corrigidas por esta Pró-Reitoria para envio posterior ao 
Conselho Superior. Dando continuidade, passou-se ao sexto ponto de pauta: Avaliação 
da proposta do novo plano do Curso Técnico em Administração 
Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio Campus São João de Meriti. Os docentes, 
Daysi Farias, Anderson Oriente e Marcel de Amorim, apresentaram a descrição histórica 
da implementação do Campus, a justificativa da escolha do curso, o arranjo produtivo 
local, os dados gerais do curso, os objetivos gerais e específicos, informaram a 
organização curricular, pontuando que as disciplinas do curso serão distribuídas em 3 
semestres, com carga horária total de 1026 horas, atendendo ao Catálogo Nacional dos 
Cursos Técnicos de 2014. Cabe ressaltar que a matriz do referido curso foi elaborada em 
conjunto com a Matriz do Curso Técnico em Administração do Campus Niterói. O diretor 
de ensino, Isaque Rodrigues, ressaltou que outro motivo para a criação deste curso é 
abertura futura do Curso em Administração Escolar, proposto pela prefeitura em nível de 
da Graduação. Encerradas as discussões, a proposta do novo plano do Curso Técnico em 
Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio Campus São João de 
Meriti foi votada e aprovada, sendo acordado que os docentes farão as devidas alterações 
das seguintes disciplinas:  Projeto Final terá seu nome alterado para Projeto Integrador, 
Contabilidade e Empreendedorismo serão realocadas do 1 para o 2ºsemestre, Economia 
e Economia Solidária serão realocadas do 2º para o 1º semestre e Gestão da Qualidade 
será realocada do 3º para o 2ºsemestre, para posterior envio ao Conselho Superior. Sem 
mais a acrescentar, a Pró-Reitora, Helena Torquilho, 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. 
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