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Participantes 

 

1.  Alessandra Ciambarella Paulon 
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3.  Ana Cristina Ferreira Lacerda 

4.  Cassia Marques Cândido 

5.  Clenilson Sousa Junior 

6.  Cíntia dos Santos 
7.  Daniele Gonçalves Nunes 

8.  Davi da Silva San Gil 

9.  Eyshila Cristina da Silva 

10.  Emanuele Nunes de Lima 

11.  Érica Azevedo 

12.  Fabio da Silva Gomes 

13.  Fábio Ferreira Santos 

14.  Francisco Aragão Azeredo 

15.  Glaucio Delaia Gomes 

16.  Guilherme Siegfried 

17.  Hugo Leoncio 

18.  Helena Torquilho 

19.  Ivan Doro 

20.  João Carlos Filho 

21.  Jacqueline Martins Balina 

22.  José Ricardo Hassel Lopes 

23.  Juliana Athayde Silva de Morais 

24.  Lívia Baptista Nicolini 

25.  Luana Luna Teixeira 

26.  Maiara Alvim de Almeida 

27.  Marcia Guerra Pereira 

28.  Marcos Vinícius Velozo 

29.  Otávio Hebrique Rodrigues 

30.  Renata Ribeiro Guimarães 

31.  Rodrigo Ribeiro da Silva 

32.  Telma Alves 

33.  Tania Maria Almenara da Silva 

34.  Vivian Martins Lopes 

35.  Wagner de Avila Quevedo 

 Pauta 

1. Agradecimento aos antigos Conselheiros do CAET do Biênio 2020-2022;   

2. Boas-vindas aos novos Conselheiros do CAET do Biênio 2022-2024; 

3.  Apreciação da Ata da 128ª Reunião;  

4. Calendário de reuniões do CAET (jun-dez 2022); 
5. Assuntos Gerais. 

Às quatorze horas e quinze minutos do dia 25 de maio de dois mil e vinte e dois,  o Diretor 

de Plabejamento e Desenvolvimento da Educação, Clenilson Sousa Junior, deu início a 

129ª reunião do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico (Caet), por meio de 
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videochamada. Ele iniciou pelo 3º ponto de pauta da reunião, colocando em votação a 

128ª ata de reunião do CAET ocorrida em 04 de maio de 2022, agradeceu neste 5 

momento a relatora Pedagoga Tania Maria Almenara da Silva pela construção da Ata, 

bem como à Professora Helena Torquilho pela revisão. A Ata foi aprovada. Na sequência 

passou ao 1º ponto de pauta desta reunião do CAET, fezendo os agradecimentos em 

nome da Pró-Reitora de Ensino, aos conselheiros que estiveram atuando, neste conselho, 

no Biênio de 2020 a 2022, pela dedicação e, em especial, pelo momento difícil que foi o 10 

período da pandemia, onde foram construídos regulamentos, regramentos e o retorno das 

aulas ao modo presencial que foi discutido com a comunidade junto com este Conselho, 

agradece também a participação em várias reuniões extraordinárias remotas para dar 

conta do perído pandêmico e aos tantos pareceres para criação de cursos novos e a 

reestruturação de outros, além da análise e aprovação das Atividades Pedagógicas Não 15 

Presenciais (APNP). Passou a palavra neste momento à Professora Alesssandra 

Ciamarella - Pró-Reitora de Ensino-, ela iniciou sua fala parabenizando os conselheiros 

que terminam o mandato do biênio citado. Desejou boas vindas aos Conselheiros novos. 

Informou que está participando da avaliação do MEC, no curso de Licenciatura em 

Computação, no campus Pinheiral e parabenizou o campus. 2º ponto de pauta: a Pró-20 

Reitora se apresentou aos novos conselheiros e se colocou a disposição de todos os 

conselheiros e se retirou da reunião. Prof. Clenilson tomou a palavra, como substituto da 

Pró-Reitora de Ensino e esclareceu que na última reunião do CAET foram apresentados 

os resultados das eleições do CAET. Clenilson orientou os novos conselheiros quanto a 

dinâmica do CAET e a periodicidade das reuniões, apresentou para os resentes uma 25 

agenda das reuniões do CAET previstas para o ano de 2022, 4º ponto de pauta, além de 

ressaltar que poderão haver reuniões extraordinárias, destacou também que as reuniões 

são convocadas por email com antecedência de 14 dias, salvo as extraordinárias quando 

necessárias com mais urgência. Lembrou ainda que os documentos a serem analisados 

são enviados também com antecedência, bem como as atas a serem aprovadas. Solicitou 30 

aos novos conselheriros que entrem na págna do CAET e façam a leitura dos 

documentos lá existentes para que possam se informar, assim atuarem da melhor forma 

possível, documentos como regimento e a metodologia de trabalho do CAET. Solicitou 

que os conselheiros sempre verifiquem as pautas que são enviadas com antecedência. A 

conselheira Telma Alves, do campus Maracanã, perguntou se neste momento a pauta do 35 
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CAET seria de competência dos novos conselheiros? O professor Clenilson respondeu 

prontamente afirmativamente. A professora então solicitou esclarecimento sobre o 

quórum do CAET para realizar as reuniões, o professor Clenilson esclareceu que no 

primeiro momento, primeira chamada, com  50% do quórum, iniciando-se sempre às 14 

horas e na segunda chamada, quinze minutos após, com qualquer quórum. Clenilson a 40 

seguir passaou a palavra a Professora Helena Torquilho, Diretora Adjunta de Ensino 

Técnico e Qualificação Profissional, que informou que o professor João é quem coordena 

o GT. A Pró-reitora Alessandra Paulon tomou a palavra, passado a participar agora da 

reunião, e elencou alguns informes: foi emitida uma IN (instrução Normativa) que 

normatiza que os campi que não tiverem os planos de curso de seus cursos eleborados e 45 

atualizados, não poderam abrir novos cursos em 2022, salientou que há cerca de 22 

cursos no IFRJ que não dispõem de PPC. O professor Otávio Henrique Rodrigues 

solicitou a palavra e colocou que o Curso Técnico Integrado em Automação de Volta 

Redonda é um dos cursos que se encontram nesta situação levantada pela Pró-Reitora, 

assim perguntou se o próprio colegiado do campus poderia retirar o estágio obrigatório do 50 

curso? O Professor Clenilson respondeu que é necessário que a mudança seja aprovada 

pelo CAET e pelo Consup, mas parabenizou o campus pela iniciativa de aprovar esta 

mudança da não obrigatoriedade do estágio. Então o professor João Carlos Filho tomou a 

palavra e colocou que em alguns cursos há a possibilidade das atividades de extensão 

contarem como estágio para os estudantes, assim comtemplaria a necessidade dos 55 

estudantes de Volta Redonda. Neste momento o professor Francisco Aragão se 

pronunciou colocando que Sào Gonçlo também teve dificuldade com estágio e usou a 

Semana Acdêmica para contar como carga horária de estágio e perguntou quando a IN 

que regulamenta o processo de construção e reestruturação dos PPC irá ficar pronta? 

Segundo Clenilson hoje ou amanhã. O Prof Francisco também perguntou se no processo 60 

de construção e reestruturação dos PPC haverá a demanda de amarrar um curso de um 

campus no outro? A Professora Alessandra Paulon colocou que seria importante que os 

campi que oferecem o mesmo curso fizessem um diálogo para que não se oferecessem o 

mesmo curso mas com projetos completamente diferentes em campus diferentes, que 

chegassem a impedir o estudante de se transferir de um campus para o outro, devem 65 

levar em consideração o que é identitário e o que é diferente, pois afinal os cursos são do 

IFRJ e não dos campi. Com a palavra o professor João novamente, que colocou fazer 
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parte do GT de revisão do  Regulamento do Ensino Médio e Técnico e do Regulamento 

de Conselho de Classe, e que o GT está com baixas porque há conselheiros que não 

renovaram suas cadeiras no CAET e também não têm condições de continuar, em torno 70 

de 5 ou 6 baixas, assim convidou os novos e novas conselheiros que quiserem compor o 

GT, colocou que seria importante que os PPC sejam revisados após a conclusão da 

revisão dos regulamentos, senão poderá gerar retrabalho, uma das principais 

preocupações dos conselheiros é o que os regulamentos emperram na reestruturação 

dos cursos, terminou a fala desejando boas vindas aos novos conselheiros. A professora 75 

Alessandra tomou a palavra novamente e esclareceu que nada impede que os antigos 

conselheiros continuem no GT de revisão do regulamento como conselheiros ad hoc, 

colocou ainda que não a falta dos regulamentos revisados não imobilizam a construção 

dos novos PPC por que as questões regulamentas nestes documentos podem ser 

alteradas, uma vez que na maioria das vezes consta nos PPC que os cursos seguiram 80 

estes regulamentos, essencialmente na questão da avaliação e dos conselhos de classe 

principalmente. A professora Alessandra se retirou da reunião e passou a condução da 

reunião para a Professora Helena, 5º ponto de pauta, assim a professora continuou a 

reunião, passando a palavra para o professor Francisco Aragão, que demonstrou 

interesse em colaborar com o GT de revisão dos regulamentos em tela, o professor 85 

propôs que as reuniões do CAET sejam mensais e solicitou a mudança no regulamento 

do CAET, já que de fato têm sido mensais, colocou em questão a representatividade dos 

campi, pois os cursos EJA FIC nào têm representatividade no CAET, assim como os 

cursos FIC não têm, após a reivindicação do professor a palavra foi concedida a Prof 

Telma, a professora perguntou se os estudantes EJA eram contabilizados para 90 

recebimento de verba, e foi esclarecida que sim, e o Professor Francisco esclarecu que 

ele estava falando sobre representatividade no CAET. Então a professora Telma 

perguntou sobre os cursos que precisam ser revisados, se os conselheiros consultam o 

DE para saber quais são, para que seja feito o movimento dentro campus, fez outra 

pergunta que vai ao encontro  das baixas no GT de revisão do regulamento.  O não 95 

preenchimento de algumas vagas no CAET, nesta eleição, especialmente no que tange 

aos núcleos sistêmicos pode se refletir na composição desse GT e de futuros GTs. As 

vagas ficaram em aberto ou foram ocupadas? A professora Helena respondeu que há 

assento de vagas abertos, pois não houve inscrições nas eleições e as eleições já 
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terminaram, no caso as vagas ficam em aberto até o próximo Biênio. Telma disse que 100 

assistiu uma reunião no CAEG e que as vagas ociosas no CAEG seriam recompostas 

através de uma consulta aos fóruns. Helena disse que não sabe se é possível esta 

mesma estratégia no CAET, porém o prof Clenilson, poderia informar, o professor no 

momento não se encontra na reunião. A professora Helena informou que as revisões e 

construção dos PPC são estartados nos campi. O professor Francisco disse que 105 

povavelmente no campus Maracanã todos os cursos devem ser reestruturados. A 

professora Emanuelle tomou a palavra e esclareceu que é Coordenadora Geral da EJA e 

foi a dez anos coordenadora do curso EJA em Duque de Caxias, acrescentou que houve 

uma reunião recentemente com os coordenadores dos três cursos MSI para a revisão do 

PPC que se encontra desatualizado, a palavra neste momento passou para a pedagoga 110 

Cíntia, Coordenadora Geral dos Cursos FIC no IFRJ, que colocou que os cursos FIC não 

têm acento no CAET por serem cursos que não têm oferta regular, aproveitou para 

desejar boas vindas aos novos conselheiros. O professor Francisco voltou a reafirmar a 

necessidade dos cursos FIC integrados a EJA serem representados no CAET e colocou 

que isso é uma questão de regulamento. A professora Helena passou a palavra a 115 

professora Alessandra Paulon neste momento, que informou que toda a equipe da 

PROEN está disponível para auxiliar no processo de reestruturação dos cursos e de 

atualização dos PPC, pediu que os conselheiros auxiliem no contexto de estimular esse 

processo. Neste momento a Pró-Reitora Alessandra Paulon deu posse oficialmente 

aos novos conselheiros do CAET do Biênio 2022 a 2024. O professor Francisco pediu 120 

a palavra e colocou que recentemente houve um edital para professores substitutos, 

prevendo vagas para professores substitutos para professores de Ensino Escolar 

Especializados e que o edital previa o pagamento de RT, porém contrariando o edital a 

DGP têm informado aos professores que estão tomando posse que eles não terão direito 

à RT e que a 1ª colocada sequer recebeu a convocação, o professor Francisco gostaria 125 

de saber se enquanto CAET este conselho poderia solicitar uma satisfação a DGP? A 

professora Alessandra informou que solicitou a PRODIN e a DGP uma resposta a esse 

questionamento na data de ontem, por memorando eletrônico. Com a palavra neste 

momento o Prof. Rodrigo Ribeiro e indagou do prazo para a revisão dos PPC e a 

professora Alessandra respondeu que o prazo é o período letivo de 2022 e perguntou 130 

também se o mesmo curso em campi diferente vão ter a necessidade de ter os PPC 
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iguais. A prof. Alessandra respondeu que não é necessário serem exatamente iguais, o 

entendimento que haverão especificidades. Nada mais havendo a registrar, foi encerrada 

a reunião às 16 horas e 50 minutos, sendo lavrada a ata por mim, Tania Maria Almenara 

da Silva, Pedagogoga/Supervisora Educacional, que, após lida, analisada e discutida, 135 

será assinada por mim e pelos demais presentes.  

 


