
  

 
 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ 
 

CONSELHO ACADÊMICO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 

ATA 2019 
Página 1 de 6 

 

92ª ATA DE REUNIÃO  
  

Diretor de Planejamento e Desenvolvimento da 
Educação: Clenilson Sousa Junior 

Relator: Levy Freitas de Lemos Data: 04/09/2019  
 

 

 

 

1 

Participantes 

1.  Alessandra Ciambarella Paulon 

2.  Clenilson Sousa Junior 

3.  Wagner Pinto Izzo 

4.  José Ricardo Hassel Lopes 

5.  Rosângela A. Terra 

6.  Eliete G. Vasques 

7.  Chrystian Carletti 

8.  Marcus Vinicius Pereira 

9.  Helena de Souza Torquilho 

10.  Cíntia dos Santos da Silva 

Pauta 

1 Apreciação da Ata da 90ª Reunião; 

2 Equivalências entre disciplinas dos cursos técnicos do Campus Maracanã; 

3 Apreciação do PPC do Curso FIC em Libras; 

4 Apreciação do PPC do Curso FIC em Contador de Histórias; 

5 Assuntos Gerais. 

Item Ações/ Descrição Responsável 

   

Às nove horas e trinta e cinco minutos do dia quatro de setembro de dois mil e dezenove, 
na sala de reuniões da Reitoria, o Diretor de Planejamento e Desenvolvimento da 
Educação, Clenilson Sousa Junior, deu início à 92ª reunião do Conselho Acadêmico de 
Ensino Técnico. Começando a pauta, perguntou aos presentes se tinham alguma 
observação ou alteração a fazer com relação ao conteúdo da ata da 90° reunião do CAET. 5 

e, não havendo nenhuma sugestão, a ata foi aprovada. Na sequência, a médica veterinária, 
Rosângela A. Terra, representando a proponente do curso, professora Rosemary 
Guimarães Aquino, deu início à apresentação da proposta de viabilidade de 
funcionamento do Curso FIC em Libras no Campus de Pinheiral. Ela informou que a 
origem se deu por meio de oferta de curso de Extensão, e que agora, adaptou-se para 10 

curso FIC. Ressaltou que a duração será de um semestre letivo e a organização curricular 
se dará por meio de dois núcleos, trinta por cento da carga horária para a formação social 
e setenta por cento de carga horária para a formação profissional. Evidenciou que o núcleo 
formação social terá a seguinte estrutura: quinze horas da disciplina Educação Especial e 
Educação Inclusiva, quinze horas da disciplina Língua, Cultura e Identidade Surdas e vinte 15 

horas da disciplina Orientação para a Atuação Profissional, totalizando cinquenta horas de 
carga horária das disciplinas. Já o núcleo Formação Profissional terá a seguinte estrutura: 
quarenta horas da disciplina Aspectos Lexicais e Gramaticais da Libras I, quarenta horas 
da disciplina Aspectos Lexicais e Gramaticais da Libras II e trinta horas da disciplina 
Aspectos Lexicais e Gramaticais da Libras III, totalizando cento e dez horas de carga 20 

horária neste núcleo. A professora Eliete G. Vasques acrescentou que no Campus de 
Pinheiral, a primeira turma teve aproximadamente quatrocentos inscritos.  Salientou que o 
Decreto nº 5.626/2005, que dispõe da Inclusão, tem a Libras como a segunda língua no 
Brasil. No curso de Extensão é ensinado temas básicos. No FIC espera-se que o egresso, 
tenha conhecimento de contextos gramaticais da língua e básico de interpretação e 25 

tradução. A pró-reitora Alessandra Ciambarella Paulon pontuou que muitas unidades do 
IFRJ estão sem o tradutor- intérprete de Libras e que o professor de Libras do Campus 
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Nilópolis foi solicitado pela Presidência da República. No Campus Caxias há três alunos 
surdos em três períodos diferentes e não tem três tradutores intérpretes para atender a 
demanda. Ainda há uma aluna no Campus Paracambi que integralizou todo o curso de 30 

Licenciatura em Matemática e não tem como formar-se por conta de não ter professor para 
lecionar a disciplina obrigatória de Libras no Campus. O Diretor de Planejamento e 
Desenvolvimento da Educação, Clenilson Sousa Junior enfatizou que esse é o primeiro 
curso FIC elaborado seguindo o novo Regulamento dos Cursos FIC. Informou ainda que, 
caso outro Campus tenha o interesse de ofertar o curso FIC de Libras com a mesma 35 

nomenclatura, deverá se ajustar ao PPC do curso FIC de Libras do Campus de Pinheiral. 
Completou que há um modelo de fluxo de editais para cursos FIC, este sendo aprovado, o 
processo seletivo será por meio da DACPS. Após a votação, o PPC do curso FIC de Libras 
foi aprovado por unanimidade. A seguir, a pró-reitora Alessandra Ciambarella Paulon 
solicitou que ficasse registrado em ata o motivo da reunião de hoje não ter sua veiculação 40 

por meio de vídeo e/ou web conferência pelo fato de que não há equipamento no auditório 
da reitoria localizada na rua Buenos Aires, 256, Centro e que na sala de reuniões da reitoria 
localizada na rua Pereira de Almeida, 88 está acontecendo a eleição do Conselho Superior. 
O professor Chrystian Carletti introduziu a sua fala sobre o PPC do Curso FIC de Contador 
de História, afirmando que já tem funcionado há dois anos com a professora Maylta 45 

Brandão em formato de curso de extensão. Acentuou que no ano passado, houve 90 
inscritos para pouco mais de 30 vagas ofertadas. Efetuou a leitura do PPC com foco na 
nomenclatura das disciplinas e nos nomes dos docentes envolvidos. A pedagoga Cintia dos 
Santos Silva questionou sobre um docente do curso ser servidor administrativo e não 
professor, visto que a Proen havia recebido a orientação de que configuraria desvio de 50 

função. A pró-reitora Alessandra Ciambarella Paulon enunciou que fará segunda consulta 
para saber se os Técnicos Administrativos realmente não poderiam lecionar no IFRJ, por 
conta de haver interpretações diversas sobre essa questão. Após discussões, o Curso 
Contador de Histórias foi aprovado por unanimidade. A seguir, o Diretor de Planejamento e 
Desenvolvimento de Ensino, Clenilson Sousa Junior, apresentou a Instrução de Serviço nº 55 

02, de 04 de setembro de 2019, que dispõe sobre a oferta dos cursos FIC por meio de 
editais de processos seletivos de discente no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). No decorrer da leitura, o professor Marcus Vinícius 
Pereira sugeriu a alteração do termo “Direção equivalente” por “Direção correspondente” 
presente no artigo 2º. A pró-reitora Alessandra Ciambarella Paulon acrescenta que a partir 60 

da orientação do Reitor, todos os cursos FIC tornam-se institucionais, gerando um catálogo 
de cursos FIC com o objetivo de facilitar a mobilidade discente. A equivalência de disciplinas 
dos cursos técnicos integrados do Campus de Volta Redonda foi retirada dos pontos de 
pauta desta reunião a pedido do Diretor de Ensino, Paulo Roberto. Passou-se para o ponto 
de pauta seguinte: Aprovação das equivalências entre disciplinas dos cursos técnicos 65 

ministrados no âmbito do Campus Rio de Janeiro. A pró-reitora Alessandra Ciambarella 
Paulon retoma a sua palavra relatando que participou, como professora da disciplina de 
História, das discussões referentes às análises de equivalências de disciplinas debatidas 
no Campus Maracanã, mencionou ainda que todos os docentes participaram da discussão. 
Entendeu que ocorreram lacunas, como a questão de falta do ementário e que o que se 70 

tem são matrizes curriculares. Continuou informando que o conceito de equivalência de 
disciplina foi abordado na LDB nº 5692/71, já nas resoluções do Conselho Nacional de 
Educação sobre o tema, estão previstos que para ocorrer a equivalência de disciplinas, 
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precisa-se observar que as disciplinas analisadas possuem mesma carga horária e os 
mesmos saberes que se propõe equivalentes. Então, o Campus, por meio de seu colegiado 75 

possa emitir seu parecer quanto às equivalências. O que há no regulamento atual é o 
aproveitamento de estudos. É a primeira vez que acontece no IFRJ a solicitação de um 
Campus para que aconteça a equivalência de disciplinas, o Campus Maracanã apresentou 
a proposta de equivalência de disciplinas entre os cursos técnicos de Alimentos, 
Biotecnologia, Farmácia, Manutenção e Suporte em Informática, Meio Ambiente e Química 80 

conforme descrito a seguir: Registram-se abaixo as equivalências entre as disciplinas dos cursos 
técnicos do Campus Rio de Janeiro – Alimentos, Biotecnologia, Farmácia, Manutenção e Suporte 
em Informática, Meio Ambiente e Química – para implantação no SIGAA, a partir das reuniões 
realizadas entre a Direção de Ensino e as Coordenações de Cursos e de Áreas de Conhecimento 
(listas de presença em anexo), a saber: aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil 85 

e dezenove, com os docentes lotados na Coordenação da Área de Ciências da Natureza e 
Matemática (CCNM), que compreende as disciplinas de Estatística, Física e Matemática; 
aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, com os docentes lotados na 
Coordenação de Linguagens e Códigos (CLC), que compreende as disciplinas de Língua 
Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Inglesa, Língua Espanhola, Artes e Educação 90 

Física; aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, com os docentes 
lotados na Coordenação da Área de Ciências Humanas (CCH), que compreende as 
disciplinas de Filosofia, Sociologia, Geografia e História; aos sete dias do mês de maio do 
ano de dois mil e dezenove, com os docentes lotados na Coordenação do Curso de 
Alimentos; aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, com os docentes 95 

lotados na Coordenação do 20 Curso de Farmácia; aos quatorze dias do mês de maio do 
ano de dois mil e dezenove, com os docentes lotados na Coordenação do Curso de 
Manutenção e Suporte em Informática; aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois 
mil e dezenove, com os docentes lotados nas Coordenações dos Cursos de Química e 
Processos Químicos; aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, 100 

com os docentes lotados nas Coordenações dos Cursos 
de Biotecnologia e Ciências Biológicas; aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois 
mil e dezenove, com os docentes lotados nas Coordenações dos Cursos de Meio Ambiente 
e Gestão Ambiental. Chama-se atenção que os cursos integrados diurnos com duração de 
4 anos têm em sua gênese o pressuposto de equivalência total entre as dez (10) disciplinas 105 

do 1º período e as dez (10) disciplinas do 2º período. A seguir as disciplinas como sugestão 
de equivalências: 1º período: Artes I (QUI27001 = BIO27001 = FAR27001 = ALM27001 = 
MAB27001), Biologia I (QUI27002 = BIO27002 = FAR27002 = ALM27002 = MAB27002) 
Educação Física I (QUI27003 = BIO27003 = FAR27003 = ALM27003 = MAB27003),
 Filosofia I 110 

(QUI27004 = BIO27004 = FAR27004 = ALM27004 = MAB27004), Física I (QUI27005 = 
BIO27005 = FAR27005 = ALM27005 = MAB27005), Geografia I (QUI27006 = BIO27006 = 
FAR27006 = ALM27006 = MAB27006),  Língua Portuguesa e Literatura Brasileira I 
(QUI27007 = BIO27007 = FAR27007 = ALM27007 = MAB27007), Matemática I (QUI27008 
= BIO27008 = FAR27008 = ALM27008 = MAB27008), Química Geral I (QUI27009 = 115 

BIO27009 = FAR27009 = ALM27009 = MAB27009), Sociologia I (QUI27010 = BIO27010 = 
FAR27010 = ALM27010 = MAB27010 = MSI27009); 2º período: Artes II (QUI27011 = 
BIO27011 = FAR27011 = ALM27011 = MAB27011), Biologia II (QUI27012 = BIO27012 = 
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FAR27012 = ALM27012 = MAB27012), Educação Física II (QUI27013 = BIO27013 = 
FAR27013 = ALM27013 = MAB27013), Filosofia II 120 

(QUI27014 = BIO27014 = FAR27014 = ALM27014 = MAB27014), Física II (QUI27015 = 
BIO27015 = FAR27015 = ALM27015 = MAB27015), Geografia II (QUI27016 = BIO27016 = 
FAR27016 = ALM27016 = MAB27016), Língua Portuguesa e Literatura Brasileira II 
(QUI27017 = BIO27017 = FAR27017 = ALM27017 = MAB27017), Matemática II (QUI27018 
= BIO27018 = FAR27018 = ALM27018 = MAB27018), Química Geral II (QUI27019 = 125 

BIO27019 = FAR27019 = ALM27019 = MAB27019),  Sociologia II (QUI27020 = BIO27020 
= FAR27020 = ALM27020 = MAB27020 = MSI27020); 3º período: Biologia III (BIO27021 = 
QUI27021), Educação Física III 
(ALM27022 = BIO27021 = FAR27021 = MAB27022 = QUI27022), Embriologia e Histologia 
(BIO27022 = FAR27022), Filosofia III (ALM27023 = BIO27023 = FAR27023 = MAB27023 = 130 

QUI27023), Física III (ALM27024 = BIO27024 = FAR27024 = MAB27024 = QUI27024 = 
QUI27103), Físico-Química I (ALM27025 = BIO27025 = FAR27025 = MAB27025 = 
QUI27025 = QUI27104), Língua Portuguesa e Literatura Brasileira III (ALM27028 = 
BIO27027 = FAR27027 = MAB27027 = QUI27026), Matemática III (ALM27029 = BIO27028 
= FAR27028 = MAB27028 = QUI27027), Química Inorgânica I (ALM27040 = MAB27029 = 135 

QUI27028 = QUI27107), Sociologia III (ALM27031 = BIO27031 = FAR27030 = MAB27030 
= QUI27030 = MSI27032), 4º período: Educação Física IV (ALM27033 = BIO27034 = 
FAR27032 = MAB27032 = QUI27032), Filosofia IV (ALM27034 = BIO27035 = FAR27033 = 
MAB27033 = QUI27033), Física IV (ALM27035 = BIO27036 = FAR27034 = MAB27034 = 
QUI27034), Físico-Química II (BIO27037 = QUI27035 = QUI27109 / ALM27036 = 140 

FAR27035 = MAB27035), Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (IV 
ALM27038 = BIO27039 = FAR27037 = MAB27037 = QUI27037), Matemática IV (ALM27039 
= BIO27040 = FAR27038 = MAB27038 = QUI27038), Química Inorgânica II (QUI27039 = 
QUI27112), Sociologia IV = Sociologia do Trabalho (ALM27042 = BIO27042 = FAR27041 
= MAB27041 = QUI27041 = QUI27101 = MSI27044), 5º período: Educação Física V 145 

(ALM27045 = BIO27044 = FAR27043 = MAB27042 = QUI27042), Filosofia V (ALM27046 = 
BIO27045 = FAR27046 = MAB27044 = QUI27043), Língua Portuguesa e Literatura 
Brasileira V (ALM27051 = BIO27050 = FAR27051 = MAB27050 = QUI27047), Matemática 
V (ALM27052 = BIO27051 = FAR27052 = MAB27051 = QUI27048), História I (ALM27048 
= BIO27047 = FAR27048 = MAB27047 = QUI27045), Geografia III (ALM27047 = BIO27046 150 

= FAR27047 = MAB27046 = QUI27044), Sociologia V (ALM27055 = BIO27054 = FAR27054 
= MAB27055 = QUI27052 = MSI27056); 6º período: Filosofia VI (ALM27058 = BIO27058 = 
FAR27058 = MAB27056 = QUI27055), Língua Portuguesa e Literatura Brasileira VI 
(ALM27060 = BIO27062 = FAR27062 = MAB27058 = QUI27058), Matemática VI 
(FAR27063 = MAB27059 = QUI27059 / ALM27061 = BIO27063 = FAR27063 + FAR27074 155 

= MAB27059 + MAB27072 = QUI27059 + QUI27069), História II (ALM27059 = BIO27059 = 
FAR27059 = MAB27057 = QUI27056), Sociologia VI (ALM27065 = BIO27065 = FAR27066 
= MAB27064 = QUI27063 = MSI27066);  7º período: Filosofia VII (ALM27071 = BIO27067 
= FAR27072 = MAB27068 = QUI27065),Língua Portuguesa e Literatura Brasileira VII 
(ALM27072 = FAR27073 = MAB27071 = QUI27068 / BIO27069 = ALM27072 + ALM27084 160 

= FAR27073 + FAR27083 = MAB27071 + MAB27082 = QUI27068 + QUI27081), 
Matemática VII (FAR27074 = MAB27072 = QUI27069), Sociologia VII (ALM27075 = 
BIO27071 = FAR27075 = MAB27077 = QUI27074); 8º período: Filosofia VIII (ALM27082 = 
BIO27077 = FAR27081 = MAB27080 = QUI27078), Língua Portuguesa e Literatura 
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Brasileira VIII (ALM27084 = FAR27083 = MAB27082 = QUI27081), Sociologia VIII 165 

(ALM27086 = BIO27078 = FAR27084 = MAB27085 = QUI27086); Disciplinas equivalentes 
que estão alocadas em diferentes períodos nos diferentes cursos: Bioquímica (QUI27053 
= QUI27115), Bioquímica I (BIO27043 = FAR27055), Bioquímica II (BIO27056 = 
FAR27068), Botânica = Biologia Vegetal (ALM27044 = BIO27066), Estatística = Estatística 
I (ALM27057 = BIO27057 = MAB27043 = QUI27054 = QUI27097), Tratamento de Dados = 170 

Estatística II (MAB27066 = QUI27075 = QUI27102) Estatística e Tratamento de Dados 
(FAR27071 = MAB27043 + MAB27066 = QUI27054 + QUI27075 = QUI27097 + QUI27102), 
Informática Básica (ALM27089 = FAR27088 = MAB27088 = QUI27036), Informática 
Aplicada = Informática (ALM27049 = BIO27048 = FAR27049 = MAB27048 = QUI27046 = 
QUI27093), Língua Inglesa para fins específicos I = Inglês para fins específicos I = Inglês 175 

Instrumental I (ALM27027 = BIO27026 = FAR27036 = MAB27026 = QUI27057 = 
QUI27098), Bacteriologia = Microbiologia Geral = Microbiologia I = Fundamentos de 
Microbiologia (ALM27043 = BIO27052 = FAR27064 = MAB27060 = QUI27070 = 
QUI27105), Tecnologia de Fermentações I = Tecnologia das Fermentações = Processos 
Bioquímicos (ALM27076 = BIO27080 = QUI27083 = QUI27126), Processos Orgânicos II 180 

(QUI27084 = QUI27128), Processos Inorgânicos (QUI27072 = QUI27127),  Operações 
Unitárias (QUI27071 = QUI27117 + QUI27125), Corrosão (QUI27077 = QUI27123), 
Química Analítica Quantitativa = Química Analítica Quantitativa I (ALM27054 = BIO27053 
= FAR27065 = MAB27062 = QUI27050 = QUI27111), Química Analítica Quantitativa II 
(QUI27061 = QUI27121), Química Analítica Qualitativa = Química Analítica Qualitativa I 185 

(FAR27053 = MAB27053 = QUI27049 = QUI27110), Química Analítica Quantitativa II 
(QUI27060 = QUI27120), Análise Instrumental I (ALM27056 = FAR27067 = MAB27067 = 
QUI27064 = QUI27114), Análise Instrumental II (ALM27067 = FAR27077 = MAB27079 = 
QUI27076 = QUI27122), Fundamentos de Metrologia (QUI27066 = QUI27116), Qualidade, 
Segurança, Meio Ambiente e Saúde I = Segurança Ambiental e do Trabalho (MAB27076 = 190 

QUI27085 = QUI27119), Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde II = Meio Ambiente 
e Processos Industriais (QUI27082 = QUI27129), Processos Industriais (MAB27083 = 
QUI27082 + QUI27071 + QUI27072 = QUI27129 + QUI27117 + QUI27127),  Química 
Orgânica I (BIO27030 = MAB27040) / (ALM27030 = FAR27029 = QUI27029 = QUI27100), 
Química Orgânica II (ALM27041 = BIO27041 = FAR27040 QUI27040 = QUI27108), 195 

Química Orgânica III (QUI27113 = QUI27051 + QUI27062), Disciplinas Optativas:  
Educação Física VI (ALM27088 = BIO27082 = FAR27087 = MAB27087 = QUI27087), 
Língua Espanhola I (ALM27090 = BIO27083 = FAR27089 = MAB27089 = QUI27088 = 
MSI27067), Língua Espanhola II (ALM27091 = BIO27084 = FAR27090 = MAB27090 = 
QUI27089 = MSI27068), Língua Espanhola III (ALM27092 = BIO27085 = FAR27091 = 200 

MAB27091 = QUI27090 = MSI27069). O professor Marcus Vinícius Pereira esclareceu que 
há 53 turmas no ensino médio técnico e que os representantes de turma fazem parte do 
Conselho de Alunos de Representantes de Turma (CART), informou ainda que no dia seis 
de setembro de 2018, iniciam-se reuniões da direção com o CART. Nas reuniões foram 
sinalizadas as necessidades dos alunos, a saber, mudança de curso, progressão parcial 205 

por dependência e reingresso. Pela primeira vez houve a solicitação de reingresso de um 
curso técnico integrado para outro curso técnico integrado, que é possível, pois não há 
impedimento, segundo o Regulamento. Uma aluna do curso de Biotecnologia fez a 
solicitação de reingresso para o curso técnico de Farmácia, podendo o segundo curso ser 
em 3 semestres. Alegou que todo semestre recebem solicitações que derivam a 210 
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necessidade de análise de disciplina e localização de disciplina equivalente. Com o objetivo 
de facilitar o bom prosseguimento do trabalho pedagógico, sugeriu-se as equivalências 
dispostas acima. As equivalências têm por base o curso técnico em Química, único curso 
em questão com PPC aprovado. A pró-reitora Alessandra Ciambarella Paulon ponderou 
que as equivalências propostas pelo Campus Maracanã é um projeto interno do Campus. 215 

O estudante não tem a possibilidade de cursar disciplinas em mais de um Campus visto 
que o curso não está estruturado em formato de créditos. A Proen fez uma análise inicial e 
orientou que fosse verificada as equivalências com os códigos BIO2701 Biologia III com 
QUI27021 Educação Física III. Tem alguns equívocos também em Matemática VI. Após 
discussão sobre o arquivo sobre as equivalências enviado para a Proen, a pró-reitora 220 

Alessandra Ciambarella Paulon questionou se foi realizado discussão de carga horária, 
conteúdos trabalhados, mesmo os ementários não estando disponíveis. O coordenador de 
curso de Alimentos do Campus Rio de Janeiro, que participou das discussões no seu 
Campus, José Ricardo Hassel Lopes respondeu que houve diálogo interdisciplinar e que a 
compatibilidade de carga horária e de ementário foi de cem por cento. Para finalização das 225 

discussões, a pró-reitora perguntou se alguém teria alguma dúvida ou se desejavam 
pontuar algo. Não houve comentários. Continuando, reafirmou que as equivalências são 
internas do Campus Maracanã, não há possibilidade de realização de progressão parcial 
em outro Campus, e cada unidade terá autonomia para aceitar ou não as equivalências que 
advirem do Campus Maracanã quando receberem alunos. Para esclarecimento, mencionou 230 

que mediante a legislação vigente, para que ocorra equivalência de disciplinas, seria 
necessário ter em mãos ementários, disse ainda que, na ausência de documentação, o que 
vale é o parecer dos professores, e que, por conta disso, ela fez questão de perguntar ao 
coordenador do Curso Técnico de Alimentos, José Ricardo Hassel Lopes, quanto às 
discussões realizadas entre os pares. O Diretor de Planejamento e Desenvolvimento do 235 

Ensino, Clenilson Sousa Junior alegou que em relação aos Planos de Cursos foram 
requeridos repetidas vezes pela antiga Proet (hoje Proen) ao Campus Maracanã. A pró-
reitora alegou que tem percebido que os programas de ensino quando existentes não são 
usados de forma ideal. Em seguida o Diretor Adjunto de Gestão, Registro e 
Acompanhamento Acadêmico, Felipe Verdan da Silva dos Santos, perguntou qual seria a 240 

data base para as equivalências, indagou ainda se seria retroativo. Foi discutido que seria 
aceito a data base de 01 de fevereiro de 2019, visto que o que é anterior a esta data já 
estaria como equivalente. Após as discussões e votação, a solicitação de equivalências das 
disciplinas foi aprovada por unanimidade, com observação na reparação dos códigos das 
disciplinas Biologia III e Matemática VI e com data base, 01 de fevereiro de 2019. Logo 245 

após, o Diretor de Planejamento e Desenvolvimento do Ensino, apresentou os assuntos 
gerais: os cursos técnicos integrados/subsequentes estão com edital aberto, os editais do 
curso técnico formato de oferta em Educação de Jovens e Adultos foram assinados pelo 
reitor substituto, o edital do processo de formação pedagógica para docentes não 
licenciados está em andamento na PROPPI, a Proen assumiu a responsabilidade pelo 250 

Certific Docente para os professores que tenham mais de dez anos no IFRJ e tenham sido 
admitidos no ano de 2012. Às doze horas e vinte e dois minutos, a reunião foi encerrada. 
Nada mais havendo a registrar eu, Levy Freitas de Lemos, encerrei a presente ata, que vai 
por mim assinada e pelos demais presentes. 
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