
NOTA PÚBLICA DA PROEN À COMUNIDADE DO IFRJ SOBRE A 
CONSULTA PÚBLICA DA MINUTA DAS APNPs E O CRONOGRAMA PARA 

ENCAMINHAMENTOS INSTITUCIONAIS

 A PROEN vem a público ratificar as informações sobre a Consulta Pública da 
Minuta  de  Diretrizes  para  o  desenvolvimento  de  Atividades  Pedagógicas  Não 
Presenciais (APNPs) e  atualizar cronograma de atividades divulgado na nota pública 
anterior, no âmbito dos cursos do IFRJ, em decorrência da situação de pandemia de 
Covid-19.

Cabe  informar,  primeiro,  que  o  Conselho  Acadêmico  de  Ensino  Técnico 
(CAET) e o Conselho Acadêmico de Ensino de Graduação (CAEG) se reuniram no 
final do mês de Julho de 2020. O CAET, por sua vez, encaminhou uma proposta de 
cronograma de atividades, a qual foi acolhida pelo CAEG após consulta por e-mail. Os 
prazos  regimentais  para  exarar  pareceres  previstos  em  ambos  regimentos  desses 
conselhos estão sendo cumpridos, respeitando o prazo de 15 dias para as análises que 
serão realizadas por seus respectivos conselheiros.

Considerando que a próxima reunião do CAET será dia 26 de agosto de 2020, a 
PROEN consultou o CAEG para o adiantamento da reunião ordinária deste conselho, 
antecipando a reunião do dia 31 de agosto para 27 de agosto de 2020, sendo acatada a 
proposta  pelo  referido  conselho.  Com o  adiantamento,  o  cronograma  de  atividades 
divulgado  anteriormente  sofreu  modificações  pontuais  em  suas  datas.  Nas  duas 
próximas reuniões ordinárias desses conselhos, serão formados grupos de trabalho para 
análise das respostas advindas da consulta pública realizada por meio do  lime survey, 
vigente  até  o  dia  15  de  agosto,  bem  como  de  outras  contribuições  de  grupos  de 
servidores do IFRJ, de pais/responsáveis e de fóruns estudantis. 

Ressalta-se  que  o  referido  tempo  de  consulta  pública  se  deu  em  função  da 
ocorrência  de  férias  docentes  no  mês  de  julho  e,  em  seguida,  de  semanas  de 
planejamento dos campi, razão pela qual o prazo foi estendido até dia 15 de agosto para 
possibilitar  democraticamente  a  participação  de  maior  número  pessoas  de  nossa 
comunidade.

Até  o  dia  25  de  agosto  de  2020,  a  PROEN,  em  conjunto  com  os  seus 
colaboradores, entregará todas as respostas compiladas para os conselhos acadêmicos 
supracitados. 

Nos dias 26 e 27 de agosto de 2020, ocorrerão as reuniões ordinárias do CAET e 
CAEG, respectivamente. A partir do dia 27 de agosto de 2020, os conselheiros terão o 
prazo regimental de 15 dias corridos para a entrega dos pareceres e análises sobre o 
conjunto de contribuições recebidas, conforme cronograma abaixo. 

AÇÃO REGIMENTAL DATA/PRAZO
Término da Consulta Pública à Minuta das Diretrizes 
de APNPs.

15 de agosto

Compilação das contribuições recebidas pela PROEN. 16 a 24 de agosto
Divulgação na íntegra das contribuições feitas na 
Consulta Pública para os conselhos acadêmicos e toda 
a comunidade do IFRJ.

25 de agosto



Reunião do CAET com a formação do Grupo de 
Trabalho para análise e relatoria da Minuta e das 
contribuições da Consulta Pública.

26 de agosto

Reunião do CAEG com a formação de Grupo de 
Trabalho para análise e relatoria da Minuta e das 
contribuições da Consulta Pública.

27 de agosto

Envio das relatorias dos Grupos de Trabalho do CAET 
e do CAEG aos demais conselheiros.*

10 de setembro, prorrogável 
pelo regimento até 25 de 

setembro
Realização de reuniões unificadas do CAET e do 
CAEG para análises das relatorias e exaração de 
Parecer final.*

14 e 15 de setembro, 
prorrogável pelo regimento 

até 28 e 29 de setembro

Prazo para submissão do Parecer final ao CONSUP.
19 de setembro, prorrogável 

pelo regimento até 02 de 
outubro

*No cronograma existe  o  dispositivo “prorrogável”.  Isto significa  que,  caso  não ocorra  a  entrega do 
material no 15º dia, este prazo poderá ser estendido por igual período. 

Durante o processo de construção das propostas deste cronograma, as questões 
que  envolvem  os  programas  da  CAPES  (PIBID  e  Residência  Pedagógica)  foram 
consideradas em todos os momentos.

Além de estar mobilizada para dar os encaminhamentos pertinentes às APNPs, a 
equipe da PROEN vem dando continuidade às suas ações sistêmicas tais como: colações 
de grau, emissões de diplomas, preparação de cursos  on-line, construção e revisão de 
Regulamentos,  Regimentos,  Diretrizes  e  Instruções  de  Serviço.  A PROEN trabalha, 
ainda, no documento que orientará servidores e discentes sobre as regras de conduta 
para a  realização de atividades  em ambientes  virtuais,  objetivando a preservação da 
qualidade e da harmonia no ambiente acadêmico virtual, a fim de ser apreciado pelos 
conselhos acadêmicos e o pelo Fórum de Diretores de Ensino. 

A caminhada pode parecer  longa,  mas mantendo o  respeito  aos  debates 
democráticos, à pluralidade de ideias e às construções coletivas, o tempo não será 
exíguo, e o apoio aos conselheiros é fundamental neste processo.  Procurem seus 
conselheiros  representantes  dos  campi,  discutam  e  construam  propostas. 
Argumentem, apoiem os conselheiros neste grande trabalho e contribuam sempre 
com  o  trabalho  da  PROEN,  do  Conselho  Acadêmico  de  Ensino  Técnico  e  do 
Conselho Acadêmico Ensino de Graduação. Este momento é importante para toda 
a comunidade do IFRJ. 


