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23.  João Carlos Filho 

24.  Livia Baptista Nicolini 

25.  Nilmara Guimarães 

26.  Maiara Alvim de Almeida 

27.  Marcia Guerra Pereira 

28.  Marco Antonio Guerini 

29.  Marcos Correa Pereira  

30.  Marcos Vinicius Velozo da... 

31.  Nilmara Guimarães 

32.  Patrícia Grasel da Si 

33.  Rodrigo Ribeiro da Silva 
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35.  Tania Maria Almenara da Silva 

36.  Telma Alves 

37.  Thais Martins 

38.  Vivian Martins Lopes  

  35. Wagner de Avila Quevedo 

  36. Wagner Izzo 

 Pauta 

1. Apreciação da Ata da 130ª reunião do dia 28 de setembro de 2022  

2. Atualização do PPC FIC Balconista de Farmácia do Campus Realengo  

3.  Proposta de reestruturação do Curso Técnico Integrado em   Informática para 
Internet - Campus Eng. Paulo de Frontin;  

4. Parecer da Minuta da Política de Educação Especial Inclusiva do IFRJ; 

5. Parecer da Proposta de curso FIC de Apicultor; 
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6 Parecer do Plano de Curso Técnico Integrado em Guia de Turismo 
- Campus Resende - Reestruturação; 

7 Parecer da Proposta viabilidade de criação de Curso Técnico em Administração 
(Subsequente) - Campus Belford; 

8 Revisão dos Regulamento de EPTMN e COCs - Informações e comunicações;  

9 Assuntos Gerais. 

Às quatorze horas e quinze minutos do dia 26 de outubro de dois mil e vinte e dois, a Pró-

Reitora, Alessandra Ciambarella Paulon, deu início a 131ª reunião do Conselho Acadêmico 

de Ensino Técnico (Caet), por meio de videochamada. Ela iniciou pelo 1º ponto de pauta 

da reunião, colocando em votação a 130ª ata de reunião do CAET ocorrida em 28 de 

setembro de 2022. A Ata foi aprovada sem alterações. Na sequência passamos ao 4º ponto 

de pauta desta reunião: Parecer da Minuta da Política de Educação Especial Inclusiva 

do IFRJ; houve pedido de inversão de ponto de pauta por parte da Pró-Reitoria de 

Extensão. A relatora do parecer, Profa Vivian Martins Lopes, passou então para a 

apresentação do parecer da Minuta da Política de Educação Especial Inclusiva do IFRJ. Ao 

final da apresentação do parecer, a Presidente do CAET passou a palavra para os 

conselheiros presentes, caso quisessem fazer alguma observação. Ninguém tomou a fala, 

então a presidente do CAET passou a palavra para a Profa. Ana Luisa Lima, Pró-Reitora 

de Extensão para os devidos esclarecimentos aos fatos destacados na relatoria. A Profa. 

Ana apresentou a professora Jaqueline Diretora da DIDAI - Diversidades e a servidora 

Priscila Mendonça Coordenadora Substituta do CGNAPNE. A Pró-Reitora prosseguiu com 

a palavra, colocando que o documento é uma política e não um regulamento e que, 

portanto, é um documento norteador, a partir dele deverão surgir Regulamentos, Instruções 

Normativas e outros documentos que regulamentarão e normatizarão a política de 

Educação Especial Inclusiva no IFRJ. Para a construção do documento foi tirada uma 

comissão que contou com especialistas das diferentes áreas do IFRJ. Respondendo à 

primeira questão levantada no parecer, que se refere ao estágio probatório dos novos 

docentes, para pontuar os professores em sua avaliação probatória, caso fizessem a 
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formação EE e que a medida já foi consultada à PRODIN e é perfeitamente legal. Com 

relação aos CONAPNEs, hoje são coordenadores com FG em cada campus, os NAPNEs 

são UORG e disse que considera um avanço nesta reestruturação para garantir a aplicação 

da política. Na questão das salas de recursos, ressaltou que existe um padrão a ser seguido 

que é estipulado PELA SETEC,achou muito boa a sugestão. A questão da biblioteca 

preparada para os EE deve ser acatada no documento. A questão da carga horária docente 

para atendimento especializado, a professora pediu à Pró-Reitora Alessandra Paulon para 

esclarecer. E por fim a questão dos recursos, segundo Ana não cabe a um documento 

norteador definir os recursos para a política. Passou a palavra para a profa Jaqueline, que 

colocou sobre a questão da avaliação dos novos docentes, o que o grupo havia pensado 

seria em uma formação para acrescentar conhecimentos e acolhimento aos professores 

ingressantes na instituição e não uma forma de punição em seu estágio probatório. 

Acrescentou quanto aos documentos que foram sugeridos como modelos para serem 

utilizados por todos os campi. A professora acrescentou que seria interessante que estes 

modelos aparecessem em IN e não na política do IFRJ, acrescentando que seria muito 

interessante a ligação entre as bibliotecas e as salas de recursos. A palavra foi franqueada 

à servidora Priscila que reafirmou a importância dos apontamentos, ressaltou a urgência de 

esclarecer melhor a terminalização específica aos PNEE. Professora Alessandra tomou a 

palavra e esclareceu quanto a carga horária do docente para atender aos PNEE, ela 

ressaltou que delimitar carga horária docente específica para atendimento PNEE seria um 

erro, o importante é que sempre quando houver estudantes PNEE, os professores deverão 

dispensar a carga horária específica ao atendimento, o que irá assegurar ao professor este 

tempo, será o plano de estudos individualizado que o docente fará para o estudante, sendo 

destacado nele o tempo necessário para atendimento especializado. Diante do exposto a 

Pró-Reitora abriu para outras intervenções, que não se fizeram necessárias, pois os 

conselheiros se sentiram contemplados e a seguir o parecer foi posto em votação. Assim o 

documento foi aprovado pelos presentes. Passou-se, neste momento, para o 3º ponto de 

pauta: Proposta de reestruturação do Curso Técnico Integrado em Informática para 
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Internet - Campus Eng. Paulo de Frontin; o professor Adriano Santos fez a apresentação 

da proposta de reestruturação do curso. Na sequência, feitos os agradecimentos, a Pró-

Reitora também agradeceu ao campus pelo esforço e passou para escolha dos pareceristas 

para análise da proposta, assim o Conselheiro Bruno de Paracambi e Wagner de Niterói 

ficaram com a responsabilidade de construírem o parecer da proposta do curso em tela. Os 

conselheiros escolhidos receberão os documentos indicados na IN 14 Proen/2022 para 

procederem com o parecer. A Presidente do CAET passou então para o próximo ponto de 

pauta: 2º ponto de pauta: Atualização do PPC FIC Balconista de Farmácia do Campus 

Realengo. O Conselheiro Francisco pediu acréscimo de 2 pontos de pauta: sobre a 

reestruturação dos cursos de química e sobre carência de docentes para o campus São 

Gonçalo para o próximo ano letivo. Passou-se assim para a apresentação da atualização 

do curso em Balconista de Farmácia. Assim a Diretora de Ensino Mira Wenger iniciou a 

apresentação. Dada a pequena alteração no PPC do curso, não foi necessária a escolha 

de pareceristas e elaboração de parecer, sendo o curso aprovado na presente reunião. A 

presidente do CAET passou, então, para o próximo ponto de pauta, 5º ponto de pauta: 

Parecer da Proposta de curso FIC de Apicultor -Campus Pinheiral. Os pareceristas 

foram os do campus Arraial do Cabo, com a palavra o conselheiro Marco Antônio, que 

iniciou a apresentação do parecer.  Ao final o relator considerou que o documento aprovado, 

porém com ressalva sobre a caga horária extensa do curso em algumas disciplinas com o 

mesmo docente. A Presidente do CAET franqueou a palavra para quem quisesse fazer uso. 

No entanto, ninguém se manifestou. A presidente do conselho então disse que o parecer 

voltará à pauta, assim que o campus apresentar alguém na reunião. O parecer foi colocado 

em votação e foi aprovado. A seguir a presidente passou ao 6º ponto de pauta: Parecer 

do Plano de Curso Técnico Integrado em Guia de Turismo - Campus Resende - 

Reestruturação. Os pareceristas são do campus Duque de Caxias. Assim o conselheiro 

Márcio Pereira Correa deu início a apresentação. O parecer foi favorável à reestruturação 

do curso, no entanto, os Conselheiros relatores destacaram que os projetos integradores 

não podem ser pontuais e sim uma prática no curso. A presidente do CAET passou a 
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palavra para a Direção de Ensino do Campus Resende, que agradeceu pela oportunidade. 

A professora Maiara respondeu as questões levantadas pelo relator em relação ao projeto 

integrador, e garantiu que os projetos já acontecem e não são pontuais. Sobre a questão 

do nome da disciplina Sociologia, a professora respondeu que será levado em 

consideração. A presidente do CAET então, colocou o parecer da reestruturação do curso 

em votação. O parecer foi aprovado pelos conselheiros presentes. O sétimo ponto da 

pauta foi retirado. Passou-se, assim, para o 8º ponto de pauta: Revisão dos 

Regulamentos de EPTMN e COCs - Informações e comunicações; sobre este ponto o 

prof. Clenilson esclareceu que o prazo se encerrou ontem para os campi enviarem suas 

contribuições. As contribuições foram enviadas. O prognóstico de conclusão é entre 

novembro e dezembro. O Prof João Carlos solicitou o envio de documentos e legislações 

da PROEN para o GT para subsidiar o trabalho, bem como as reuniões com setores que 

se fizerem necessários para esclarecimentos. A professora Alessandra agradeceu ao 

professor João pela dedicação à revisão dos regulamentos. A professora Alessandra 

ressaltou que a revisão desses regulamentos é importante para a reestruturação de 27 

cursos que estão aguardando para serem reestruturados. Por fim, o professor Francisco 

tomou a palavra para esclarecimentos de assuntos gerais. O primeiro ponto foi sobre a 

comissão de reestruturação dos cursos de química, existentes em vários campi. Ele arguiu 

se haverá somente uma comissão ou haverá mais? A presidente do CAET respondeu que 

a PROEN fará uma reunião com as comissões e vai fechar o cronograma e a metodologia. 

Segundo ela é importante que os campi caminhem juntos neste processo. O outro ponto 

que o professor Francisco levantou foi a falta de docentes no campus São Gonçalo para o 

ano de 2023. Segundo o professor, deve passar de 10 o número de carência de professores 

em seu campus. O professor destacou que há campus em que existem professores 

sobrando. A professora Alessandra esclareceu que é necessário fazer um ajuste, mapear 

e analisar essa situação nos campi e que está trabalhando nisso, apesar de não ser papel 

da PROEN. Esclareceu ainda que houve concurso docente, porém houve disciplinas em 

que não houve aprovação, ainda há as limitações do governo que tem limitado as vagas 
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para contratação de docentes. O professor Ivan ressaltou a importância da regulamentação 

do número de docentes em laboratório. O professor João Carlos Filho acrescentou a 

informação de que talvez seja possível regulamentar a regência compartilhada nos PPC 

dos cursos. O Professor Rodrigo Ribeiro também colocou que é importante a dupla regência 

no laboratório para segurança dos docentes e dos discentes e que tem dúvida, se as vagas 

dos suplentes do CAET que não foram preenchidas serão reabertas, pediu esclarecimento. 

A Professora Alessandra endossou o que o professor Rodrigo disse sobre a abertura de 

diferentes cursos com poucas turmas, assim causando carência de docentes em algumas 

áreas e sobra em outras. O professor Ivan Doro solicitou o empenho para regulamentar a 

dupla regência, que poderia ser em nível de CAET. Alessandra esclareceu que há regência 

compartilhada em outros níveis, mas é necessário construir juntos regulamento da regência 

compartilhada. O professor reiterou a necessidade de recompor o CAET que está com 

campus sem representação. A Professora Alessandra encerrou colocando fará a 

recomposição do CAET e que a PROEN fará também o movimento de estudo da regência 

compartilhada para normatizá-la. A Conselheira Vivian perguntou sobre o parecer do curso 

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO de Belford Roxo, que não foi apresentado nesta reunião. 

Alessandra respondeu que entrará na próxima reunião, pois não receberam o parecer. 

Assim, a presidente do CAET agradeceu a todos e encerrou a reunião.  Nada mais havendo 

a registrar, foi encerrada a reunião às 17 horas e 20 minutos, sendo lavrada a ata por mim, 

Tania Maria Almenara da Silva, Pedagoga/Supervisora Educacional, que, após lida, 

analisada e discutida, será assinada por mim e pelos demais presentes.  
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