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De: Conselho Acadêmico do Ensino Técnico (CAET) 

Para: Conselho Superior do IFRJ 

 

 

Assunto: Parecer do CAET sobre deliberação do Curso Técnico em Administração 

Integrado ao Ensino Médio -2018 Campus São Gonçalo 

 

 

Prezados Srs(as). Conselheiros(as), 

 

Cumprimentando-os(as) cordialmente, como Presidente do Conselho Acadêmico 

do Ensino Técnico (CAET) e respeitando a decisão do mesmo, encaminho o parecer desse 

Conselho no que se refere ao Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino 

Médio -2018 do Campus São Gonçalo: 

 Após a segunda análise da documentação do plano de curso encaminhado, esse 

conselho constatou que todas as contribuições solicitadas na 79° reunião do CAET foram 

acatadas pelo Diretor de Ensino do Campus e todo o Grupo de Trabalho que participou 

da elaboração do mesmo. 

No entanto cabe ressaltar que o plano de viabilidade do curso (documento em 

anexo), na sua página 9, relata a demanda de contratação de novos membros do corpo 

docente para 2019 para a implementação do curso, conforme descrito abaixo: 

 

De acordo com o apresentado na Tabela 5, necessitamos da contratação de 3 

professores do ciclo profissional, dois de 40 horas e um de 20 horas. No 

entanto, uma questão a se destacar é a possibilidade de crescimento do quadro 

docente. De acordo com a Portaria 246 do Ministério da Educação, de 15 de 

abril de 2016, o Campus São Gonçalo é classificado como um Campus 70/45, 

o que significa 70 docentes e 45 Técnicos-Administrativos em Educação. Hoje 

o Campus conta com apenas 54 docentes em seu quadro, ainda tendo grande 

margem de crescimento. Mesmo, que estes códigos de vaga não sejam 

disponibilizados pelo MEC em tempo hábil, ainda há a possibilidade da 

utilização temporária de professores substitutos. O Campus utiliza uma fração 

mínima da quantidade de professores substitutos de que dispõe. Por último, 

caso a demanda não seja atendida para 2019 por nenhuma das opções 

anteriores, pode-se pensar na utilização de parte do corpo docente do campus 

Niterói e/ou São João de Meriti que iniciará no primeiro semestre de 2018 com 

o Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Administração, já que o edital 

do concurso público para os docentes dos referidos campi prevê essa 

possibilidade. No entanto, esta última alternativa depende de outras 

formalizações institucionais. 
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Entendemos que o estudo de viabilidade apresentado pelo Campus demonstrou a 

ausência das condições completas necessárias no que se refere ao corpo docente para o 

segundo e terceiro ano. Além disso, o CAET indica uma modificação na página 9 do 

plano de viabilidade de São Gonçalo, que informa que os cursos 

concomitante/subsequente em Administração dos Campi Niterói e São João de Meriti 

começariam no 1º semestre de 2018, quando na verdade estes cursos iniciaram no 2º 

semestre de 2017. Entretanto, na apresentação feita ao CAET foi mencionado que o 

Campus possui todos os professores do ciclo propedêutico para absorver a carga horária 

do primeiro ano de implementação do curso Técnico em Administração, bem como dos 

2 (dois) anos seguintes.   

O CAET reconhece a importância desse curso para a comunidade e solicita ainda 

que, havendo a previsão de novos códigos de vaga para 2018 e até o início de 2019, esses 

códigos de vaga sejam destinados com prioridade para o Campus São Gonçalo, 

viabilizando a plena continuidade do curso a partir de 2019. 

Diante do exposto e considerando os aspectos didáticos-pedagógicos, próprios às 

atribuições deste Conselho, recomenda-se a aprovação do Curso Técnico em 

Administração Integrado ao Ensino Médio proposto pelo Campus São Gonçalo. 










