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Participantes 

1.  Affonso Celso Thomaz Pereira 

2.  Alessandra Ciambarella Paulon 

3.  Amanda Garcia 

4.  Ana Paula Santos da Conceição 

5.  Anderson Rocha da Silva 

6.  Anderson Xavier 

7.  Caio Henrique Cruz Martins 

8.  Carla Hirt 

9.  Cintia dos Santos da Silva 

10.  Clenilson da Silva Sousa Junior 

11.  Danielle Sales de Sousa 

12.  Dayse Oliveira de Souza 

13.  Denise Cristina Alves Farias Soares 

14.  Edmea Teixeira 

15.  Eduardo Coelho Cerqueira 

16.  Fábio Ferreira Santos 

17.  Francisco Aragão Azeredo 

18.  Gabriela Mendonça 

19.  Glaucio Delaia Gomes 

20.  Helena Torquilho 

21.  Heloísa Helena de Oliveira Santos 

22.  Ivan Gomes Doro Filho 

23.  Jacqueline Martins Balina do Amaral 

24.  João Carlos Escosteguy Filho 

25.  José Ricardo Hassel Lopes 

26.  Juliana Athayde s. de Morais 

27.  Kátia Arruda Dias 

28.  Leandro Mendes de Oliveira 

29.  Leonardo Fragoso da Luz 

30.  Lívia Tenório Cerqueira Crespo Vilela 

31.  Luana Luna Teixeira 

32.  Maiara Alvim de Almeida 
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33.  Marcio Corrêa Pereira 

34.  Marcos Antonio Guerine Ribeiro 

35.  Marcos Antônio Hassel Lopes 

36.  Nilmara Guimarães 

37.  Otávio Henrique Rodrigues Meloni 

38.  Raquel Trindade Andrade 

39.  Sergio Maciel júnior 

40.  Sônia de Alcantara 

41.  Thaiana Santos 

Pauta 

1 Apreciação da ata da 108ª reunião 

2 Apresentação do PPC do Curso FIC de Assistente Administrativo - Campus São 

João de Meriti; 

3 Apresentação do PPC do Curso FIC de Assistente em Contabilidade - Campus 

São João de Meriti; 

4 Apresentação do PPC do Curso FIC de Assistente em Logística - Campus São 

João de Meriti; 

5 Cronograma de Revisão do Regulamento do Ensino Técnico de Nível Médio 

(ETNM); 

6 Análise das contribuições e críticas dos colegiados de cursos dos campi sobre 

as Diretrizes das Aulas Presenciais e Não Presenciais (APNPs) do ETNM; 

7 Assuntos Gerais 

Item Ações/Descrição Responsável 

   

   

Aos 31 dias do mês de março de 2021, às 14 horas, reuniram-se via Google Meet, a Pró-

reitora Alessandra Ciambarella Paulon e os participantes listados. A Pró-reitora de Ensino 

Alessandra Ciambarella Paulon, iniciou a reunião, destacando a participação dos Diretores de 

Ensino no que tange às contribuições sobre as observações abordadas nos conselhos de classe 

e nas semanas de planejamento realizadas nos campi. Homenageou os presentes que tiveram 5 

familiares e/ou amigos pedidos pela covid-19. O conselheiro Otávio Henrique Rodrigues 
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Meloni solicitou uma oportunidade para a leitura da carta enviada pelos discentes do sétimo 

período, do campus Volta Redonda, acerca da não oferta de três disciplinas em formato APNP 

e da possibilidade do atraso na conclusão do curso destes concluintes. A Pró-reitora sugeriu 

que a leitura desta carta ocorresse no momento da discussão sobre a aplicação das APNPs. Em 10 

seguida, houve aprovação da ata da 108ª reunião por unanimidade. Logo após, discorreu 

sobre os Assuntos Gerais: I. Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) - Versão 2021: A 

Pró-reitora Alessandra Ciambarella Paulon informou que a Proen recebeu críticas infundadas 

sobre a não participação desta pró-reitoria em discussões sobre os livros didáticos do PNLD. 

Destacou essa discussão ser de responsabilidade de cada campus, asseverou a importância da 15 

autonomia didático-pedagógica dos campi na escolha de seu material didático. Esclareceu que 

a reitoria não dispõe de senha de acesso aos materiais relacionados ao PNLD. Pontuou no site 

do governo estarem disponíveis diversas informações sobre o tema.  II. Decreto nº 10.656, 

22/03/2021 - Fundeb: No dia 22 de março de 2021, foi publicado o decreto que trata do 

Fundeb com diversas modificações. A pró-reitora Alessandra Ciambarella Paulon destacou que, 20 

com este decreto, o governo incentiva a dupla matrícula por meio de convênios estabelecidos 

entre os Institutos e o governo estadual ou com a iniciativa privada. Ressaltou que a 

possibilidade da elaboração desses convênios ocorra com a construção de PPC unificado, 

deixando claro as especificidades das instituições envolvidas. III. Portaria Setec nº 146, 25 de 

março de 2021 - Conceitos e Fatores de Cálculo para a Plataforma Nilo Peçanha (PNP): A Pró-25 

reitora Alessandra Ciambarella Paulon destacou a portaria nº 51 ter sido substituída pela 

portaria Setec nº 146. Pontuou, além das atualizações, a inclusão da educação infantil, do 

ensino fundamental e do ensino médio como fatores de esforço de curso. Alegou tanto no 

Conif quanto no Fórum de Dirigentes de Ensino, haver a falta de clareza relacionada aos 
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objetivos desta nova proposta. Informou ter ocorrido a redução do fator de curso na maioria 30 

dos cursos do IFRJ. Esclareceu esse fator de curso estar baseado no cálculo de matrícula 

equivalente, enfatizou esse dado funcionar, em tese, pela seguinte forma, cursos com a 

necessidade de laboratórios terem maior fator de curso em relação aos cursos com o uso 

exclusivo de sala de aula e de materiais não laboratoriais. Destacou os cursos de especialização 

técnica passarem a ser contabilizados os seus fatores de curso com a ocorrência de sua 35 

regulamentação pela resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE). IV. Panorama 

Orçamentário: A Pró-reitora Alessandra Ciambarella Paulon informou que o Ministério do 

Planejamento incorporou as emendas parlamentares aos orçamentos do IFRJ, alegou não ser 

ideal a emenda parlamentar ser contabilizada como orçamento. Esclareceu ter sido realizada a 

solicitação da ampliação do orçamento, mas teve como resposta 17,7% negativos. Destacou 40 

aos presentes, que a questão da redução do orçamento, na prática, incidirá nas compras de 

materiais de laboratório, em projetos de pesquisa, em projetos de extensão, e em obras que já 

estão em andamento. Análise do novo Regulamento de Estágio nos cursos Técnicos: O 

conselheiro Afonso Celso Thomaz Pereira afirmou este assunto ter o seu início de discussão na 

centésima oitava reunião do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico. Esclareceu que houve a 45 

formação de um grupo de trabalho portariado com o objetivo de estudar este tema e de 

elaborar este Regulamento de Estágio nos cursos Técnicos. Informou que após a última 

reunião do Caet, o grupo se manteve na execução de tornar o texto mais claro para o 

estudante. Dando continuidade a esta apresentação, a Pró-reitora Alessandra Ciambarella 

Paulon, pontuou que a portaria nº 51 mencionada no texto havia sido revogada pela portaria 50 

nº 146, de 25 de março de 2021, esclareceu que a Resolução CNE/CEB nº 6, de 2012 foi 

revogada pela resolução CNE nº 01 de 2021 que estabelece as diretrizes curriculares gerais da 
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educação profissional técnica e tecnológica. O grupo de trabalho do Regulamento de Estágio 

nos Cursos Técnicos, sugeriu, no parágrafo único do artigo terceiro, a inserção do texto 

relativo à "etapa formativa pedagógica e cidadã” no processo de estágio. A Pró-reitora 55 

Alessandra Ciambarella Paulon sugeriu a seguinte redação para o 5º artigo: “Quando definido 

como não obrigatório no plano de curso e/ou quando não previsto o estágio é considerado 

como atividade opcional…” No artigo nono, o grupo de trabalho acrescentou a função de uma 

comissão para avaliar os pedidos de aproveitamento das horas de trabalho para fins de 

Estágio Curricular Supervisionado. A Pró-reitora Alessandra Ciambarella Paulon destacou a 60 

necessidade da descrição das atividades passíveis de aproveitamento para estágio curricular 

precedida pela inclusão do texto “Para aproveitamento citado no caput somente serão 

consideradas as seguintes atividades:”. Com isso, objetiva-se o esclarecimento para o 

estudante, no momento da solicitação da validação das atividades afins ao estágio curricular. 

Observou-se a necessidade da inclusão da atuação do Napne para fins de acompanhamento 65 

dos estudantes com deficiência. A conselheira Thaiana Santos sugeriu a seguinte redação: "Em 

caso de discentes com deficiência e/ou com necessidades educacionais específicas, têm o 

direito a um período maior para realizar suas atividades, bem como, de um plano de 

atendimento educacional especializado elaborado pelo docente de Atendimento Educacional 

de Especializado, devendo ter acompanhamento do Napne no desenvolvimento e possíveis 70 

adaptações do plano de estágio e suas respectivas atividades. Em seguida, o conselheiro João 

Carlos Escosteguy Filho sinalizou a importância da avaliação da questão referente ao Estágio 

como disciplina curricular. Destacou os possíveis entraves provenientes da curricularização 

desta disciplina. Pontuou a relevância desta manutenção de vínculo ser dirimida tendo como 

referência o regulamento da educação profissional técnica de nível médio e as situações que 75 
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envolvem reprovação e a permanência do estudante frente a uma aprovação em processo 

seletivo de acesso à graduação, ocasionando em perda da vaga no ensino superior. Sugeriu 

ser prevista a existência da possibilidade do estágio não obrigatório sinalizado no regulamento 

de ensino técnico de nível médio. Dando continuidade, sugeriu-se a inclusão dos pontos "VI. 

Realizar processos de formação docente para orientação supervisão de estágio e VII. certificar 80 

o docente orientador supervisor de estágio quanto às horas de trabalho”.  A Pró-reitora 

Alessandra Ciambarella Paulon sugeriu a alteração da redação do texto referente ao parágrafo 

único, “O plano de estágio ou plano de atividades deve ser parte integrante do PPC e quando 

realizado pelo estudante poderá ser avaliado pelo coordenador do curso, avaliado pelo vice-

coordenador, ou pelo professor orientador, ou direção de ensino, seguindo-se essa ordem”. E, 85 

para finalizar a discussão acerca do regulamento de estágio, sugeriu-se nova redação para o 

art. 33 como segue: "Os casos omissos neste Regulamento serão avaliados e dirimidos pela 

Comissão de Estágio do campus e, em persistindo dúvidas, pela Pró-reitoria de Extensão”. As 

sugestões provenientes da discussão sobre o regulamento de estágio foram aceitas sem 

objeções. Por conta do horário, foi proposto e apoiado a reunião extraordinária para o dia sete 90 

de abril do corrente ano, às 14 horas, com a seguinte pauta: Atendimento às APNPs, 

Apreciação do PPC do Curso de Assistente Administrativo - campus São João de Meriti, 

Apresentação do PPC do Curso de Assistente em Contabilidade - campus São João de Meriti, 

Apresentação do PPC do Curso FIC de Assistente em Logística - campus São João de Meriti, 

Cronograma de Revisão do Regulamento do ETNM. Nada mais havendo a registrar, foi 95 

encerrada a reunião às 19 horas, sendo lavrada a ata por mim, Levy Freitas de Lemos, Técnico 

em Assuntos Educacionais, que, após lida, analisada e discutida, será assinada por mim e pelos 

demais presentes. 


