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Participantes 

1.  Clenilson Sousa Junior 

2.  Giovânia Alves Costa 

3.  José Ricardo Hassel Lopes 

4.  João Carlos E. Filho 

5.  Flávia Vidal Magalhães 

6.  Bruno Silva de Moraes Gomes 

7.  Dilma Alexandre Figueiredo 

8.  Milena Quatter 

9.  Rosi Marina Rezende 

10.  Flávio Glória Sabrá 

11.  Daniel Fernandes 

12.  Alexandre Barcellos 

13.  Helena Torquilho 

PAUTA DA REUNIÃO 

1 Aprovação da Ata da 89ª reunião. 

2 Apreciação da Proposta do Curso FIC em Eletricista Instalador Predial de 
Baixa Tensão - campus São João de Meriti. 

3 Apreciação da Proposta do Curso FIC em Microempreendedor Individual - 
campus Belford Roxo. 

4 Processo Eleitoral. 

5 Assuntos Gerais. 

Item Ações/ Descrição Responsável 

   

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de maio de dois mil e dezenove, na sala 

de reuniões da Reitoria (localizada na Praça da Bandeira), o Diretor de Planejamento e 

Desenvolvimento da Educação, Professor Clenilson Sousa Junior, deu início à 

nonagésima reunião do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico, perguntou aos 

presentes se tinham alguma observação ou alteração a fazer com relação ao conteúdo da 5 

última ata que havia como conteúdo a reestruturação do Curso Técnico de Informática do 

campus São João de Meriti, a readequação do Curso Técnico em Produção de Moda 

ofertado no turno diurno em relação ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, a 

reestruturação do Curso Técnico em Produção de Moda ofertado no turno noturno com a 

duração de dois semestres para a duração de três semestres, os cursos FIC do campus 10 

de Belford Roxo, FIC Aderecista, FIC Desenhista de Moda, FIC Estampador de Tecido, 

FIC Fotógrafo, FIC Figurinista, FIC Organizador de Evento e a Reestruturação dos Cursos 

Técnicos do campus Duque de Caxias Petróleo e Gás, Plástico e o Curso Técnico em 

Arquivo do campus Niterói e tendo a ata aprovada seguirá com os documentos para a 

aprovação do Consup para criação das resoluções, o professor Clenilson Sousa Junior 15 

completa perguntando se há questionamentos para a aprovação da ata da octagésima 
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nona reunião, não havendo nenhuma sugestão e nem questionamentos, a ata foi 

aprovada. Na sequência da pauta, o professor Alexandre Barcelos, apresentou-se, e 

iniciou o discurso sobre a proposta do Curso FIC em Eletricista Instalador Predial de 

Baixa Tensão do campus São João de Meriti, mencionou que ele e o professor Daniel 20 

Fernandes estão lotados como docentes no campus São João de Meriti desde o mês de 

agosto do ano de 2017, no eixo de Eletrotécnica. Neste período, o Diretor do campus 

propusera a elaboração de curso na área de Eletrotécnica, e, desde então, os professores 

mencionados dedicaram-se na elaboração. Informou que as dificuldades iniciais estavam 

relacionadas a falta de material e de laboratório para as aulas práticas acontecerem, visto 25 

que o campus estava em fase de instalação. Por conta disso, além das contribuições 

pessoais, receberam doações dos campi Volta Redonda e Paracambi, com isso, o 

laboratório tornou-se adaptado para atender as demandas de funcionamento do curso. 

Noticiou que atualmente, o campus oferece quatro turmas de extensão, duas ofertadas no 

turno vespertino e duas no turno noturno. Neste sentido, almejam iniciar o curso FIC, 30 

tendo o projeto sido iniciado com as turmas de extensão. Informou que no município de 

São João de Meriti não há instituições com o Curso na área de Eletricidade em 

andamento. Após a apresentação da proposta do Curso FIC em Eletricista Instalador 

Predial de Baixa Tensão ter sido finalizada, a professora Giovânia Alves Costa exprimiu 

contentamento na contextualização feita. Quanto às formas de acesso, orientou ainda que 35 

para garantir a democratização do curso, seria ideal ser mediante sorteio ou por algum 

meio de seleção, para que futuramente não ocorra a condução dos editais específicos. A 

professora Giovânia Alves Costa alertou que em relação às ementas, na área de gestão 

de negócios, consegue visualizar um eletricista gerindo negócios, porém, nas demais 

disciplinas do curso, o objetivo em formar meramente prestador de serviço é mais 40 

acentuado. Sentiu falta no ementário de assuntos sobre noção do sistema elétrico 

brasileiro. Em resposta ao questionamento da professora Giovânia Alves Costa acerca do 

processo seletivo, o professor Alexandre Barcelos respondeu que deixou em aberto 

porque a procura pelo curso não é alta. O previsto para a realização da matrícula é 

mediante a ordem de chegada. Acerca da disciplina Empreendedorismo, informou que o 45 

profissional que possui CNPJ, tem acesso de trabalho aos condomínios. Alegou ainda 

que há fornecedores que vendem mais barato para pessoas que possuem o CNPJ. O 

objetivo da disciplina Empreendedorismo ensina como se apresentar, de forma que 
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recebe orientação profissional para comportamento mais adequado em sua atuação. 

Continuando em resposta a professora Giovânia Alves Costa, destacou que na disciplina 50 

eletricidade, é trabalhado o sistema elétrico brasileiro, por isso, não haveria necessidade 

de elaboração de mais uma disciplina. A professora Giovana Alves Costa mencionou que 

não consta na ementa assuntos de sistema elétrico brasileiro, conforme o professor havia 

corroborado. A professora Milena Quatter parabenizou a proposta de elaboração do 

curso, informou que o profissional formado traz maior segurança ao consumidor. 55 

Retomando a discussão sobre o processo de seleção, a professora Giovana Alves Costa 

mencionou que fosse garantido o sorteio ou edital de seleção. O professor Bruno Silva de 

Moraes Gomes informou que por não ser curso regular, criar uma estrutura de processo 

de seleção para um curso FIC tornaria o processo demorado, visto que, o curso é de curta 

duração. Foi proposto que o processo de acesso se daria com a informação do processo 60 

seletivo ser conforme edital próprio. A professora Giovânia Alves Costa orientou de incluir 

conteúdo sobre mídia na ementa pois os procedimentos atuais utilizam-se de mídias para 

divulgação do trabalho. Para encaminhamento para aprovação, surgiram, mudança na 

forma de acesso “de acordo com o regulamento do FIC” e alteração de ementa da 

disciplina Trabalho, Ética e Cidadania com a adequações. O Curso foi aprovado por 65 

unanimidade com as duas adequações. O próximo ponto de pauta Apreciação da 

Proposta do Curso FIC em Microempreendedor Individual - campus Belford Roxo, o 

professor Fábio Sabrá iniciou informando que o curso recebe nova nomenclatura 

mantendo mesma carga horária. Sobre as diretrizes, fez a seguinte anunciação, promover 

a qualificação profissional inicial e continuada na área do Microempreendedor individual, 70 

incentivando a identificação de novas oportunidades e a ação empreendedora, formando 

profissionais capazes de identificar características necessárias para o desenvolvimento de 

um novo negócio. A professora Giovânia Alves Costa questionou sobre o nome do curso 

estar em Inicial e em alguns momentos Continuada. A pedagoga Cintia dos Santos 

comentou que entende que formação inicial e continuada, há diferenças, porém, dentro da 75 

base Nilo Peçanha, a nomenclatura é feita como Formação Inicial e Continuada. A 

professora Giovânia Alves Costa mencionou que a forma de acesso poderia estar 

adequada por meio de edital, conforme o que é preconizado no Regulamento do FIC. O 

professor Bruno Silva de Moraes Gomes sugeriu que a carga horária fosse reduzida para 

o tempo mínimo conforme disposto no catálogo para evitar que os estudantes invistam 80 
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valores maiores com o deslocamento até o campus por questões financeiras. O professor 

Bruno Silva de Moraes Gomes sugeriu a inclusão de disciplinas para diminuir a 

quantidade de avaliações para facilitar a vida acadêmica do estudante. A professora 

Giovânia Alves Costa sugeriu a exclusão da disciplina Gestão de Pessoas. O conselho 

encaminhou ao campus adequação do nome do curso e fusão de algumas disciplinas 85 

para facilitar processo de avaliação das disciplinas e das quantidades de frequência dos 

estudantes, Curso aprovado com uma abstenção. Dando prosseguimento, sobre o 

Processo Eleitoral do Conselho de Ensino Médio e Técnico, a professora Giovânia  

Alves Costa sugeriu revisão do Regulamento do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico. 

O professor João Carlos E. Filho mencionou que em seu campus ocorreram dificuldades 90 

na eleição local por questões da diversidade de regulamentos. Após discussão, o 

professor Clenilson Sousa Junior orientou que a atualização do Regulamento do 

Conselho Acadêmico de Ensino Técnico fosse abordada em uma próxima reunião. Para 

concluir, a Pró Reitoria de Ensino propôs a elaboração de uma Comissão Central para o 

Processo Eleitoral do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico composta pela professora 95 

Helena Torquilho, pela pedagoga Cintia Santos e pelo Técnico em Assuntos Educacionais 

Levy Freitas de Lemos. Foi proposta e aprovada a permanência dos conselheiros por 

mais seis meses. Nada mais havendo a registrar, foi encerrada a reunião às 16 horas e 

47 minutos, sendo lavrada a ata por mim, Levy Freitas de Lemos, Técnico em Assuntos 

Educacionais, que, após lida, analisada e discutida, será assinada por mim e pelos 100 

demais presentes.  


