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 O presente parecer tem por objeto analisar a proposta de implementação do Curso 
de Formação Inicial e Continuada de Assistente Administrativo Integrado ao Ensino 
Médio na Modalidade EJA do Campus Niterói sobre a relatoria dos conselheiros CAET 
representantes do campus Eng° Paulo de Frontin e do campus Nilópolis. 

A proposta deste parecer foi pauta da 119° reunião ordinária do Conselho 
Acadêmico de Ensino de Ensino Técnico realizada, de forma remota, no dia 28 de julho de 
2021.  

 
 
I – HISTÓRICO 
 
Na 119° reunião ordinária do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico que ocorreu 

no dia 28 de julho de 2021 a docente Etiane Araldi conduziu a apresentação do Curso de 
Formação Inicial e Continuada de Assistente Administrativo Integrado ao Ensino Médio 
na Modalidade EJA do Campus Niterói.  

Essa apresentação mostrou que o estudo para a confecção do plano de curso 
ocorreu entre os anos de 2017 e 2018 e esse trabalho aconteceu em meio a um campus 
em implantação, com uma equipe nova e com pouca experiência na modalidade EJA. 
Porém, todas essas adversidades foram sendo suplantadas com o auxílio das seguintes 
parcerias: GT EJA IFRJ (FEJA), Núcleo de estudos em EJA da UFF (NEDEJA), Coordenação de 
EJA da Secretaria Municipal de Educação de Niterói e os espaços de articulação territorial 
no Sapê e no Caramujo.  

No documento da proposta de curso consta que as atividades do campus Niterói 
foram inicializadas em julho de 2016, com oferta de cursos de Formação Inicial e 
Continuada de Trabalhadores (FIC). Em 2017, foram abertas as primeiras turmas do Ensino 
Médio Técnico, na forma articulada Concomitante e Subsequente. A partir de 2019, iniciou-
se a oferta de cursos profissionais técnicos de Ensino Médio na forma integrada.   
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II – ANÁLISE 

 
1. O curso proposto tem como premissa se inserir no eixo tecnológico gestão e 

negócios, um dentre os eixos que nortearão os próximos cursos do campus Niterói. 
2. O curso proposto será oferecido de forma presencial no período diurno e/ou 

noturno. 
3. O curso proposto terá a duração de 4 (quatro) semestres letivos. 
4. O curso proposto totalizará 1448 horas, sendo 1248h de disciplinas do ensino médio 

integrado e 200 do componente profissional. 
5. O curso proposto visa capacitar os alunos em atividades como: rotinas gerenciais, 

produção e prestação de serviços, protocolo e arquivo, confecção e expedição de 
documentos, controle de estoques, sistemas de informação e ferramentas de 
informática.  

6. O curso proposto visa dinamizar os conteúdos e articular as disciplinas através de 
quatro macrotemas integradores, sendo um para cada semestre. Outro ponto 
importante dos macrotemas é servir como referência dos Projetos Integradores. 

7. O campus já possui um curso integrado ao Ensino Médio em Administração, 
possuindo assim, acervo disponível em sua biblioteca, tanto na área propedêutica 
quanto nas áreas técnicas. 

8. Há uma preocupação da Direção em garantir aos ingressantes as condições para 
realizarem o curso, tais como acesso via transporte público, acesso a assistência 
estudantil e alimentação. 

9. As discussões fomentadas juntamente ao corpo docente projetam uma preparação 
adequada para receber os estudantes da EJA considerando todas as suas 
dificuldades. 

10. Há indicação da verticalização para os cursos de Engenharia de Produção e/ou 
Engenharia da Computação, que pode se mostrar atrativa aos discentes e contribuir 
para o crescimento do campus e desenvolvimento da região. 

 
Após a análise desses dez pontos, ficou claro que os membros da comissão de 

implementação do Curso de Formação Inicial e Continuada de Assistente Administrativo 
Integrado ao Ensino Médio na Modalidade EJA do Campus Niterói possuem conhecimento 
nos cursos técnicos em administração, vide os cursos que já estão em pleno funcionamento 
no campus.  

A proposta do curso respeita e atende o Decreto Federal n° 5.840 de 13 de julho de 
2006 no qual diz que os cursos do PROEJA, destinados à formação inicial e continuada de 
trabalhadores, deverão contar com carga horária mínima de mil e quatrocentas horas, 
assegurando-se cumulativamente:  
I - a destinação de, no mínimo, mil e duzentas horas para formação geral; e 
II - a destinação de, no mínimo, duzentas horas para a formação profissional. (BRASIL, 
2006). 
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III – VOTO DO(S) RELATOR(ES) 
 

 Após a análise do documento da proposta de implementação do Curso de 
Formação Inicial e Continuada de Assistente Administrativo Integrado ao Ensino Médio 
na Modalidade EJA do Campus Niterói. Os relatores indicam a aprovação. 

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

presente ser encaminhado, acompanhado da Ata nº 121, ao Conselho Superior. 
 

Em 24 de agosto de 2021. 
 
Hugo Monsores Leoncio 
Affonso Celso Thomaz Pereira 
Ana Paula Santos da Conceição 
Cristiane Moreira da Silva 
Leandro Mendes de Oliveira 
 
 – Relator(es) do Processo 
Conselheiro(s) presente(s) 
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Alessandra Ciambarella Paulon 
Presidente do CAET 


