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Ata da 81ª Reunião do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico 

Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às dez 

horas, realizou-se, no auditório do Campus Reitoria (Centro) a 81ª reunião do 

Conselho Acadêmico de Ensino Técnico do Instituto Federal do Rio de Janeiro - 

IFRJ, com a presença dos conselheiros Aline Santos Oliveira (C-DCx), 

Ordovaldo Francisco Cordeiro (C-PIN), João Carlos E. Filho (C-PIN), Flávia Vidal 

Magalhães (C-RES), Bruno Silva de M. Gomes (C-NIT), Rozane Martins (CoTP), 

(Wagner Izzo (C-PF), Leila Ponte (C-Mar), Ricardo Cesar da Costa (C.SG), 

Dayse Lucidi de Faria (C-SJM),Pedro Henrique Silva(C-VR), Rosi Rezende 

(CoTP), Tereza Rocha (C-DCx), cujos nomes constam na lista de presença. Os 

conselheiros Bruna Galdêncio (CoTP), Sylvia Regina Aguiar (C-Pin), Giovânia 

Costa (C-AC), Alessandra Ciambarella Paulon (C-Mar), Clara Pollery (C-

Mar),Dayse de Souza (C-Pin) e  Ana Barbosa (C-Real) justificaram suas 

ausências e tendo os seguintes pontos de pauta: Aprovação da ata da reunião 

anterior; Apreciação da proposta de implantação de Curso Técnico em 

Guia de Turismo Integrado ao Ensino Médio – Campus avançado Resende. 

O professor Cláudio Bobeda, Pró-reitor Adjunto de Ensino Médio e Técnico 

iniciou a reunião agradecendo e cumprimentando os conselheiros, em seguida 

informou que estará presidindo este conselho devido ao fato do falecimento da 

progenitora da Pró-Reitora de Ensino Médio e Técnico, professora Helena 

Torquilho. Dando continuidade o professor Cláudio Bobeda, Pró-reitor Adjunto 

de Ensino Médio e Técnico, passou ao 1º ponto de pauta: Aprovação da ata da 

reunião anterior. Ata aprovada com as sugestões de alterações da conselheira 

Rosi Rezende. A Diretora de Gestão Pedagógica, Cíntia dos Santos, agradeceu 

o envio das contribuições a respeito do parecer, ressaltando que o prazo 

estipulado foi até dia 10 de novembro, e que a PROET ainda estaria concluindo 

o documento para posterior envio ao Conselho Superior. Em seguida, passou 

para o 2º ponto de pauta, apresentação das adequações solicitadas pelos 

conselheiros na proposta de implantação do Curso Técnico em Guia de 

Turismo Integrado ao Ensino Médio – Campus avançado Resende. A 

professora Flávia Vidal deu início a explanação da proposta, apresentando os 

docentes do campus avançado Resende, que participaram do grupo de trabalho 

de elaboração do Plano de Curso Técnico em Guia de Turismo Integrado ao 

Ensino Médio: professor Rafael Brasil, Ivan Pimentel, Marcelo Vidal e da 

professora Paula Rosa docente do campus. Dando continuidade apresentou as 

adequações solicitadas pelos conselheiros na proposta de implantação, 

informando que foram atendidas as adequações indicadas pelos conselheiros. 

Pontuou a respeito das questões da acessibilidade do campus. Colocou que 

adequou as ementas ao eixo integrador. Salientou que os conteúdos a respeito 

da história da África e da história do negro e indígena no Brasil e na região, serão 
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contemplados na disciplina de “História regional Aplicada ao Turismo”. Pontuou 

que não houve a possibilidade da oferta da disciplina Ecoturismo e 

Sustentabilidade e em relação ao Projeto Integrador informou que será 

contemplado através das viagens obrigatórias. No momento o curso não terá 

sábados letivos, levando em consideração a necessidade de ouvir a comunidade 

e também por não possuir funcionários de apoio que trabalhem aos sábados, 

uma vez que este dia não está incluído na jornada de trabalho. Tratou das 

especificidades de algumas disciplinas, informou a organização curricular, 

pontuou que as disciplinas do curso serão distribuídas em três anos letivos: 1º, 

38 tempos - 1140 horas; 2º Ano – 38 tempos - 1140 horas; 3º Ano – 36 tempos 

– 1080 horas, totalizando a carga horária do curso com 3360 horas, com Estágio 

curricular supervisionado não obrigatório. Após esta explanação geral, a 

professora Flávia Vidal tratou de algumas especificidades a respeito do curso, 

respondendo os questionamentos dos conselheiros. Encerradas as discussões, 

sobre este ponto de pauta, a proposta de implantação de Curso Técnico em 

Guia de Turismo Integrado ao Ensino Médio - Campus avançado Resende 

foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade, com a ressalva de 

incluir o Histórico Institucional do IFRJ, acrescentar a informação a respeito do 

ano no qual o aluno, caso deseje, realizar o estágio curricular supervisionado 

não obrigatório e ainda realizar a verificação das ementas da disciplina de 

Química I, II e III, para posterior envio ao conselho Superior. O professor Cláudio 

Bobeda, Pró-reitor Adjunto de Ensino Médio e Técnico, consultou os 

conselheiros a respeito da necessidade dos acréscimos dos comentários 

enviados para a consolidação do parecer do CT em Administração Integrado ao 

Ensino Médio – São Gonçalo, que foi elaborado em conjunto com os 

conselheiros, para posterior envio ao Conselho Superior. Sendo aprovado por 

unanimidade e segue, em anexo, à está ata. Sem mais a acrescentar, o 

Professor Cláudio Bobeda, agradeceu a presença de todos e, para constar lavrei 

a ata que vai por nós assinada, Carmen Trigo e Cíntia dos Santos, ao final da 

reunião a ata foi aprovada pelos conselheiros. 

 

 


