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Participantes 

1.  Affonso Celso Thomaz Pereira 

2.  Alberto Filho 

3.  Alessandra Ciambarella Paulon 

4.  Aline Santos de Oliveira 

5.  Amanda Garcia 

6.  Ana Cristina Lourenço Vargas 

7.  Ana Lúcia Muniz Baptista Uchôa 

8.  Ana Paula Santos da Conceição 

9.  Anderson Xavier 

10.  André Vinícius Dias Senra 

11.  Bruno Silva de Moraes Gomes 

12.  Cíntia dos Santos da Silva 

13.  Clenilson da Silva Sousa Junior 

14.  Eduardo Coelho Cerqueira 

15.  Fábio Ferreira Santos 

16.  Francisco Aragão Azeredo 

17.  Gabriela Mendonça 

18.  Glaucio Delaia Gomes 

19.  Helena Torquilho 

20.  Heloísa Helena de Oliveira Santos 

21.  Henrique Silveira 

22.  Hugo Leoncio 

23.  Ivan Doro 

24.  Jacqueline Martins Balina do Amaral 

25.  João Carlos Escosteguy Filho 

26.  José Ricardo Hassel Lopes 

27.  Juliana Athayde S. de Morais 

28.  Kátia Arruda Dias 

29.  Leandro Mendes de oliveira 

30.  Leonardo Fragoso da Luz 

31.  Lívia Tenório Cerqueira Crespo Vilela 

32.  Luana Luna Teixeira 
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33.  Maiara Alvim de Almeida 

34.  Márcio Corrêa Pereira 

35.  Marcos Antônio Ribeiro 

36.  Mirian Tainá Ferreira de Araujo 

37.  Nilmara Guimarães 

38.  Otávio Henrique Rodrigues Meloni 

39.  Rafael Martins da Costa 

40.  Rafael Simão Gomes 

41.  Raquel Trindade Andrade 

42.  Renato Cruz Mendes 

43.  Sérgio Maciel Junior 

44.  Sônica de Alcantara 

45.  Suíze Gomes Martinez 

46.  Welitton Alves da Cruz 

Pauta 

1 Apresentação do Parecer do PPC do Curso FIC de Assistente Administrativo 

do Campus São João de Meriti pelo Campus Belford Roxo 

2 Apresentação do Parecer do PPC do Curso FIC de Assistente em Contabilidade 

do Campus São João de Meriti pelo Campus Eng Paulo de Frontin; 

3 Apresentação do Parecer do PPC do Curso FIC de Assistente em Logística 

do Campus São João de Meriti pelo Campus Niterói; 

4 Apresentação do Cronograma e Parecer Inicial do Regulamento do ETNM pelo 

GT do CAET; 

5 APNP - retorno dos campi sobre os artigos 20 e 32 das Diretrizes da APNP do 

ETNM;  

7 Assuntos Gerais 

Item Ações/Descrição Responsável 

   

   

Aos 07 dias do mês de abril de 2021, às quatorze horas e trinta minutos, reuniram-se via 

Google Meet, a Pró-reitora Alessandra Ciambarella Paulon e os participantes listados. 

Inicialmente o Diretor de Planejamento e Desenvolvimento do Ensino Clenilson da Silva Sousa 
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Junior apresentou a ordem do dia, em seguida, convidou a Pró-reitora Alessandra Ciambarella 

Paulon para dar prosseguimento à reunião. A pró-reitora iniciou a fala agradecendo aos 5 

presentes pela participação nesta reunião. Logo após, contextualizou como estaria o 

andamento da revisão do regulamento do Ensino Técnico de Nível Médio. Pontuou, o ano de 

2020, ter-se tornado um período complexo para a realização do trabalho educativo, tendo em 

vista o cenário ocasionado pela pandemia originária pela Covid-19. Informou o cronograma da 

revisão do regulamento do Ensino Técnico de Nível Médio estruturar-se por meio das ações 10 

listadas a seguir, 1. histórico e leitura das aprovações do GT - EMI, 2. Apresentação de novas 

sugestões ao texto anteriormente aprovado, 3. Construção dos novos itens do regulamento, 4. 

Submissão e debate inicial no Conselho Acadêmico de Ensino Técnico (Caet), 5. Submissão à 

consulta pública, 6. Parecer final do Caet e aprovação, 7. Submissão ao Consup para 

aprovação, 8. Revisão e adaptação final dos PPCs, 9. Submissão e aprovação final dos PPCs 15 

revisados ao Consup. Dando continuidade, destacou as atividades do GT terem-se findado, e 

para este momento, sugeriu a continuidade das discussões sobre este documento por parte do 

Caet. O conselheiro João Carlos Escosteguy Filho sugeriu a continuidade desse processo de 

estudo, através de um GT criado hoje, seguindo a metodologia utilizada na elaboração das 

APNPs (Atividades Presenciais e Não Presenciais) por ter apresentado bons resultados, 20 

segundo o seu ponto de vista. A conselheira Ana Cristina Lourenço Vargas sugeriu a criação de 

GT locais nos campi e GT central criado pelo Caet com a utilização de sistematização das 

contribuições. O conselheiro Anderson Rocha da Silva considerou as alternativas citadas serem 

relevantes e sugeriu ter-se como  composição nos GTs locais, um  conselheiro do Caet, um 

representante da CoTP e o diretor de ensino. A conselheira Ana Cristina Lourenço Vargas 25 

sugeriu acrescentar os coordenadores de curso e os representantes discentes para compor os 
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GTs locais, além de fazer-se uso de portaria para a nomeação dos envolvidos. O conselheiro 

João Carlos Escosteguy Filho sugeriu que a presidência do GT em cada campus seja de um 

representante do Caet, desta forma, objetiva-se facilitar a sistematização das respostas e dos 

debates que já estão sendo realizados no espaço do Caet acerca do assunto. Foi proposto e 30 

aprovado o GT Central compor-se da seguinte forma: membros do Caet, um membro do 

Caet/CoTP e demais voluntários; e o GT Local: a presidência ser de um membro do Caet, um 

membro da CoTP, Coordenadores de Curso, representantes discentes, diretor de ensino e 

demais voluntários. A composição do GT Central ficou definida desta forma: João Carlos 

Escosteguy Filho (Titular), Anderson da Costa Xavier (suplente), Ana Paula Santos da Conceição 35 

(titular), Affonso Thomas (suplente), Alberto Alvadia Filho (titular), Eduardo Coelho Cerqueira 

(suplente), Leonardo Fragoso da Luz (titular), Suize Gomes Martinez (suplente), Bruno Silva de 

Morais Gomes (titular) e Anderson Rocha da Silva (suplente). Apresentação do PPC do Curso 

FIC de Assistente Administrativo - Campus São João de Meriti: O professor Renato Cruz 

Mendes apresentou o PPC do curso FIC de Assistente Administrativo. Informou que foi 40 

realizada uma pesquisa de demanda, apontou que a comunidade elegeu este curso como uma 

entre as propostas sugeridas pelo campus. Foi realizada a leitura da síntese da proposta deste 

curso, o conselheiro Leandro Mendes de Oliveira sugeriu trocar o termo “conceito mínimo seis” 

por “nota mínima seis” que consta na página doze do PPC do referido curso. Foi aprovado 

pela maioria o curso FIC de Assistente Administrativo do campus São João de Meriti. 45 

Apresentação do PPC do Curso FIC de Assistente em Contabilidade - Campus São João de 

Meriti: O professor Rafael Simão Gonçalves fez a leitura da síntese da proposta do Curso FIC 

de Assistente em Contabilidade do campus São João de Meriti. O conselheiro Francisco Aragão 

Azeredo sugeriu alteração da nomenclatura, “Assistente em Contabilidade” por “Auxiliar em 
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Contabilidade”. O professor Rafael Simão Gonçalves esclareceu que esta nomenclatura é a 50 

mencionada no Catálogo de Cursos FIC, do Ministério da Educação, e que, por este motivo, 

não seria possível esta alteração. Este curso foi aprovado. Apresentação do PPC do Curso FIC 

de Assistente em Logística - Campus São João de Meriti: O professor Fábio Ferreira Santos 

fez a apresentação da síntese do Projeto Pedagógico do Curso FIC de Assistente em Logística 

do campus São João de Meriti. O conselheiro Leandro Mendes Oliveira destacou a experiência 55 

obtida no campus Paulo de Frontin. Afirmou que o professor Rodney Albuquerque, no ano de 

2010, conduziu cursos, Programa CERTIFIC, Cursos FIC que contribuíram para a obtenção de 

professores da área propedêutica. Por essas experiências, o campus dispõe de um curso 

técnico integrado, uma graduação em Jogos Digitais e duas pós-graduações lato sensu. 

Pontuou, acreditar que a partir desta iniciativa, o campus São João de Meriti terá subsídios 60 

para o seu crescimento. Proposta de curso FIC de Assistente em Logística do campus São João 

de Meriti aprovada pela maioria dos presentes. Como pareceristas, tem-se a conselheira 

Heloísa Helena de Oliveira Santos na relatoria do Curso FIC de Assistente Administrativo do 

campus São João de Meriti; o conselheiro Leandro Mendes de Oliveira na relatoria do Curso 

FIC de Assistente em Contabilidade do campus São João de Meriti; e o conselheiro Bruno Silva 65 

de Moraes Gomes e Kátia Arruda Dais relatoria do Curso FIC de Assistente em Contabilidade - 

Campus São João de Meriti. Em seguida, discutiu-se sobre as contribuições enviadas à PROEN 

e definição de metodologia de consulta aos campi das APNPs. A Pró-reitora de Ensino 

Alessandra Ciambarella Paulon fez a leitura do extrato das contribuições dos campi para 

análise e revisão. A partir desta leitura, foi realizada a apresentação da carta escrita pelos 70 

estudantes do curso Técnico em Automação Industrial, segue a carta na íntegra: “Somos 

alunos do sétimo período do curso de Automação Industrial do Instituto Federal do Rio de 
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Janeiro, campus Volta Redonda. Viemos por meio deste documento, manifestar nossa situação 

educacional perante o que vem ocorrendo durante o período pandêmico. Ao início das APNPs, 

onde estávamos cursando o sexto período, surgiram algumas mudanças para o funcionamento 75 

do ensino remoto. Foi oferecido individualmente 50% de duas disciplinas, enquanto outra foi 

adiada para a sua realização em tempo indeterminado. Posteriormente, em maio do ano de 

2021, demos início ao sétimo período do curso citado anteriormente. Diante disso, fomos 

informados através da nossa representante de turma, participante do segunda reunião do 

colegiado e ocorrida na manhã do dia 19/03/2021, às 08:30hrs que três matérias técnicas da 80 

grade não poderiam ser lecionadas de forma remota, sendo necessário a espera das aulas 

presenciais as quais não teriam nenhuma previsão de quando poderiam ser realizadas. No 

mesmo dia, após termos conhecimento do ocorrido, houve uma rápida movimentação para 

que se sucedesse uma reunião entre os alunos do sétimo período a qual aconteceu nessa 

mesma tarde de Sexta-Feira, objetivando possíveis soluções para o problema na discussão. Na 85 

mesma noite, foi realizado um encontro dos Alunos e desta vez com o Diretor Geral, Diretor 

de Ensino e Coordenador do Ensino Médio, visando explicar nossa situação e propor possíveis 

soluções. Neste momento, nos foi informado que nenhuma medida poderia ser realizada a 

partir deles e que isso deveria ser resolvido diretamente com os Professores referentes ao 

problema. Quando finalizado, entramos em contato com esses Professores, Coordenador do 90 

Técnico e outros representantes de ensino presentes, a fim de uma nova conferência no dia 

22/03/2021 para um acordo final entre os envolvidos antes da reunião do colegiado. Logo, não 

havendo soluções, partimos para uma última tentativa. Organizamos uma série de artigos 

presentes no edital das APNP’s que condizem com o nosso direito de prosseguimento das 

aulas, com a finalidade de apresentá-los na última assembleia do colegiado que aconteceria 95 
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em sequência. Analisando o regulamento, pudemos observar que ele continha muitos erros de 

coesão, acarretando diversas contradições e que em nossa visão é digno de uma revisão. 

Ainda sobre o colegiado, ao decorrer do debate não foi sugerido em momento algum uma 

votação sobre a aprovação do não oferecimento das matérias, decidido então, apenas por três 

participantes. Sendo assim, a conclusão foi tomada desconsiderando todas as opiniões dos 100 

Professores, Alunos, Diretores, Coordenador do Ensino Médio. Além disso, como caso 

excepcional, essa situação deveria ter sido encaminhada ao PROEN, porém a possibilidade não 

foi ao menos considerada e o artigo não foi respeitado como o planejado. Após essas variadas 

reuniões entre os Alunos, Representantes, Professores e a Direção, acordou-se por fim que não 

seriam ofertadas para o presente período, Introdução à Controle e Projetos em Automação. 105 

Com tal decisão, esse fator gerará danos inimagináveis a respeito da vida pessoal e profissional 

dos estudantes atrasando-nos de forma na qual ficaríamos dependentes do Instituto por forma 

indeterminada. Em outra análise, atualmente o mercado de trabalho se encontra cada vez mais 

exigente e competitivo, por isso, quanto mais tempo ficarmos obsoletos ao instituto, mais as 

possibilidades empregatícias irão se reduzir. Com essa situação, através de uma pesquisa 110 

avaliamos que exatamente 70% dos alunos das duas turmas do sétimo período deixarão o 

curso caso nenhuma medida seja tomada, o que é totalmente deplorável para nós que 

dedicamos quatro anos de nossa vida que serão invalidados. Variados alunos dependem da 

sua própria renda para manter a consolidação financeira de sua família e necessitam ingressar 

em uma Universidade, por terem conquistado a tão sonhada vaga no vestibular. Mesmo com o 115 

EXAP, ficaríamos ainda dependentes da análise do Conselho de ser aceitos ou não. Ademais 

consequentemente esse decreto ocasiona diversos transtornos mentais, causando a perda 

parcial ou total da saúde mental dos estudantes. Levando ainda em consideração a situação 
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que todos estamos vivenciando em um período pandêmico, é notório que pouquíssimos 

indivíduos se mantém fisicamente ou psicologicamente saudáveis, por tudo o que vem 120 

acontecendo no mundo, no nosso país, com pessoas próximas ou até com nós mesmos. Tais 

fatores extremamente relevantes somados ao descaso do Instituto que nos deixa sem saber o 

que será de nossas vidas daqui pra frente, influenciam na saúde como um todo e interferem 

também diretamente na vida de cada um, nos compromissos, nas responsabilidades, metas e 

as programações sobre o futuro que são deixados ao acaso”. A pró-reitora de Ensino 125 

Alessandra Ciambarella Paulon informou ter conhecimento desta situação. Destacou que foi 

agendada uma reunião com a Direção de Ensino do campus Volta Redonda. Apontou não ter 

erro de coesão no texto das APNPs, mas sim, a falta de entendimento do funcionamento do 

Colegiado de Curso dentro do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Esclareceu que a Proen 

solicitará uma reavaliação da situação sempre respeitando a autonomia didático-pedagógica 130 

do Colegiado do Curso. O conselheiro João Carlos Escosteguy Filho parabenizou a estudante 

pela leitura desta carta. Comentou de nenhum campus ter-se posicionado contrário à aplicação 

das APNPs, enfatizou a necessidade de reflexões sobre a lógica disciplinar que movimenta a 

instituição. Pontuou que acreditava na existência da impossibilidade de oferta de certas 

disciplinas no formato remoto, com isso, sugeriu a verificação da possibilidade de estudos 135 

sobre a alteração da ênfase do curso, objetivando a conclusão do curso pelos estudantes, 

tendo em vista que a pandemia não tem prazo para findar-se. O conselheiro Otávio Henrique 

Rodrigues Meloni parabenizou a estudante pela leitura da carta. Questionou a validade da 

oferta de APNP quando não há aprovação no final do curso. A Pró-reitora Alessandra 

Ciambarella Paulon afirmou que foi mencionado na reunião anterior que não podia-se “trocar 140 

as regras do jogo com o jogo correndo”. Destacou essa afirmação ter lhe trazido preocupação. 



  

 
 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ 
 

CONSELHO ACADÊMICO DE ENSINO TÉCNICO 
 

ANO: 2021 
Página 9 de 10 

 

110ª ATA DE REUNIÃO  
Reunião Extraordinária 

  

Diretor de Planejamento e Desenvolvimento da 
Educação: Clenilson Sousa Junior 

Relator: Levy Freitas de Lemos Data: 07/04/2021  

 

 9 

Informou não concordar com tal avaliação. Mencionou a importância das avaliações periódicas. 

Esclareceu que as questões trazidas pela pandemia impossibilitam a tomada de uma decisão 

aperfeiçoada, tendo em vista que cada dia a situação se transforma de maneira inesperada. 

Destacou que todos os campi têm apresentado um esforço em realizar um bom atendimento 145 

em relação à aplicação das APNPs. Enfatizou, também, a importância da sugestão da estudante 

em relação à necessidade de revisão do regulamento. O conselheiro Eduardo Coelho Cerqueira 

asseverou a sua preocupação na formação dos estudantes sem as práticas de laboratório, 

considerando o curso de Química. Esclareceu, também, que entende que não permitir a 

conclusão de curso é um fator de inquietação. O conselheiro Affonso Celso Thomaz Pereira 150 

demonstrou estar estarrecido com o relato do assunto da carta e constatou sua admiração 

quando, no chat da reunião, foi relatado que disciplinas foram lecionadas em formato APNP 

um dia, e hoje, não mais. Questionou quais seriam as justificativas para a falta da continuidade 

da oferta. Afirmou a importância de revisão de regulamento, porém, com o uso de 

metodologia para, de forma sistematizada, com consulta aos docentes, discentes, técnicos 155 

administrativos e direção, verificar qual é o cenário presente. A Pró-reitora Alessandra 

Ciambarella Paulon destacou esse encaminhamento ter sido indicado e aprovado no final da 

reunião anterior. A conselheira Lívia Tenório Cerqueira Crespo Vilela asseverou as questões 

concernentes aos cursos concomitantes/subsequentes em relação ao regulamento que 

preconiza a obrigatoriedade da frequência de certa quantidade de disciplinas simultaneamente. 160 

Para a finalização desta reunião, foi proposto e aprovado o envio das contribuições, pelos 

Diretores Gerais, para o e-mail do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico de Nível Médio, 

informando como está sendo o funcionamento das APNPs e o agendamento de uma nova 

reunião a acontecer no dia 28 de abril de 2021 para o prosseguimento da discussão. Nada 
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mais havendo a registrar, foi encerrada a reunião às 19 horas, sendo lavrada a ata por mim, 165 

Levy Freitas de Lemos, Técnico em Assuntos Educacionais, que, após lida, analisada e discutida, 

será assinada por mim e pelos demais presentes. 


