
Ministério da Educação – MEC 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC 
Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Conselho Acadêmico de Ensino de Ensino Técnico - CAET 

 
CONSELHO ACADÊMICO DE ENSINO TÉCNICO 

 
PARECER No 28/2022/CAET 
 
APROVADO EM: 07/12/2022 
 
 

PROCEDÊNCIA Conselho Acadêmico de Ensino Técnico 

OBJETO Deliberação sobre a Proposta do Curso Técnico subsequente ao Ensino Médio 

em Administração do Campus Belford Roxo 

RELATOR(ES) Davi da Silva San Gil, Ana Cristina Ferreira de Lacerda 

 
O presente parecer tem por objeto a deliberação sobre a Proposta do Curso Técnico 
subsequente ao Ensino Médio em Administração do Campus Belford Roxo.  
 
A proposta deste parecer foi pauta da 130ª reunião ordinária do Conselho Acadêmico de 
Ensino de Ensino Técnico realizada, de forma remota, no dia 28 de setembro de 2022.  
 

 
I – HISTÓRICO 
 

A Proposta do Curso Técnico subsequente ao Ensino Médio em Administração posta em 

discussão na reunião do Conselho Acadêmico do Ensino Médio-Técnico em data acima 

identificada apresentou o panorama de uma região que carece de cursos de formação 

técnica em nível médio, apesar da área possuir um perfil sociodemográfico e econômico com 

demandas específicas para essa qualificação profissional. Os indicadores apontaram que o 

Município de Belford Roxo integra a Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro com 

uma população estimada em 513.118 habitantes, sendo o 6º município mais populoso do 

Estado e o 41º do Brasil (IBGE, 2020) apresentando um baixo Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal – IDHM, de 0,684, (IBGE, 2010), ficando abaixo da média nacional que é 

de 0,765 (IBGE, 2019). O mapa econômico apresentado revela um município com elevado 

número de micro e pequenas empresas, expressivo número de microempreendedores 

individuais além de grandes empresas nos diferentes setores. Conforme as justificativas 

apresentadas e analisadas pelos conselheiros, a implantação do Curso Técnico em 

Administração dá continuidade à oferta de cursos no Eixo de Gestão e Negócios o que 

ampliará e permitirá que mais pessoas, especialmente adolescentes e jovens, possam dar 

continuidade a sua formação profissional. Cabendo destaque ao indicador de que o IFRJ é a 
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única instituição pública que compõe a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

presente no município que possui cerca de 13 mil estudantes matriculados nas 55 escolas 

públicas que oferecem o Ensino Médio em Belford Roxo (IBGE, 2018).  

 
II – ANÁLISE 

 
Durante apresentação evidenciou-se que a proposta de implantação do curso procurou 

atender uma demanda legítima da comunidade escolar do Município de Belford Roxo. 

Conforme registros apresentados em Consulta Pública realizada junto aos estudantes do 

Ensino Médio de 12 escolas do município de Belford Roxo em 2019 foi obtido um total de 

1720 respostas. Desse total, 973 (56,57%) indicaram o Curso Técnico em Administração 

como 1a ou 2a opção. Durante o processo de elaboração do Projeto Político de Curso (PPC) 

também houve a colaboração do Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de 

Janeiro - CRA-RJ através de consulta ao órgão. A viabilidade do curso foi discutida pelos 

conselheiros presentes na reunião virtual sendo colocados alguns questionamentos que 

foram esclarecidos pelos representantes do Campus Belford Roxo. Dúvidas quanto a 

composição docente e infraestrutura, além demais circunstâncias importantes para a 

implementação e manutenção do curso foram devidamente esclarecidas e justificadas.  

 

III – VOTO DO(S) RELATOR(ES) 
 

Proposta aprovada por unanimidade entre os conselheiros relatores 
 

 
V – DECISÃO DO CONSELHO 
 
O Conselho Acadêmico de Ensino Técnico acompanha por unanimidade, devendo o 

presente ser encaminhado, acompanhado da Ata nº 130, ao Conselho Superior. 
 
 

Em 07 de dezembro de 2022. 
 
 

 
_____________________________ 

Alessandra Ciambarella Paulon  
Presidente do CAET 
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