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Participantes 
1.  Clenilson Sousa Junior 
2.  Giovânia Alves Costa 
3.  Milena Quattrer 
4.  Welton Zonatti 
5.  Aline Santos de Oliveira 
6.  Leila Pontes da Silva 
7.  Dayse Oliveira de Souza 
8.  Wenderson Buenos Aires 
9.  Marcelo Simas Mattos 
10.  Bruno Cavalcanti Lima 
11.  Rafael Guimarâes Botelho 
12.  Levy Freitas de Lemos 
13.  Cíntia dos Santos da Silva 

Pauta 
1 Aprovação da Ata da 95ª Reunião. 
2 Reestruturação do Curso Técnico em Informática do campus Arraial do Cabo. 
3 Proposta do curso FIC em Assistente em Design Têxtil do campus Belford Roxo. 
4 Assuntos Gerais 

Item Ações/Descrição Responsável 
   

Aos 23 dias do mês de outubro de 2019, às 13 horas e trinta minutos, reuniram-se na Sala de 
Reuniões da Reitoria, localizada na Rua Pereira de Almeida, nº 88, Praça da Bandeira, Rio de 
Janeiro, o Diretor de Planejamento e Desenvolvimento da Educação, professor Clenilson Sousa 
Junior e os participantes listados. Cumprimentando a todos, o professor Clenilson Sousa Junior 
deu início com a aprovação por unanimidade da ata da 95ª Reunião. Em seguida, foi realizada 5 
a apresentação da Reestruturação do Curso Técnico em Informática do campus Arraial do Cabo 
pelo coordenador professor Wenderson Buenos Aires que expôs a importância da reformulação 
do curso, enfatizou a necessidade de constante atualização do ementário com o objetivo de 
estar adequado frente às atualizações. Destacou a disciplina Linguagem e Programação, o 
ementário utilizava-se do conteúdo Linguagem Paschal que era tema não empregado 10 
atualmente. Abordou a alteração do tempo de duração do curso de três ano e meio para três 
anos, destacou que os docentes informaram a necessidade da adequação da organização das 
disciplinas básicas, exemplificou ainda a disciplina História que estava apenas no último ano e  
a disciplina de Geografia que estava disposta no início do curso, causando dificuldades nas 
transferências entre os campi e a organização das disciplinas básicas causando dificuldades 15 
por conta da proximidade da aplicação da prova do Enem. O diretor do campus professor 
Bruno Cavalcanti Lima solicitou a palavra, relatando a participação do Cart e dos docentes na 
elaboração da proposta. Citou ainda que um Grupo de Trabalho foi criado com o objetivo de 
auxiliar na elaboração da proposta, composto pelo Diretor de Ensino Bruno Cavalcanti Lima, 
Pedagoga Dayse Maria Campos Ferreira, representante da área de Ciências Humanas, 20 
Professora Evelyn Morgan Monteiro; representante da área de Ciências da Natureza, professor 
Fernando Teixeira da Silva Filho; representante da área de Linguagens, Professor Manoel 
Virgílio de Castro Côrtes; representante da área de Informática, Professor Marcelo Simas 
Mattos; representante da área de Matemática, Professor Ralph dos Santos Mansur; 
representante da área de Informática, Professor Risiberg Ferreira Teixeira e pelo coordenador 25 
do curso, Professor Wenderson Buenos Aires. Após a discussão, a Reestruturação do Curso 
Técnico em Informática do campus Arraial do Cabo foi aprovada e teve uma abstenção por 
motivo da professora ter chegado no momento da aprovação. Logo após, o professor Welton 
Fernando Zonatti fez a apresentação da Proposta do Curso FIC em Assistente em Design Têxtil 
do campus Belford Roxo, enfatizou o objetivo geral, de acordo com a Classificação Brasileira de 30 
Ocupação/CBO, o curso de Formação Inicial e Continuada em Assistente de Design Têxtil, na 
modalidade presencial, tem como objetivo geral preparar os egressos para auxiliar no 
desenvolvimento de novos produtos têxteis, realizar pesquisa de tendências de moda e propor 
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desenho de superfícies têxteis, relatou os objetivos específicos, Disseminar saberes 
relacionados à tecnologia têxtil, possibilitando a identificação de diferentes tipos de materiais e 35 
suas utilizações no desenvolvimento de produtos; Promover a reflexão sobre a interface entre 
os aspectos culturais, identitários e o desenvolvimento de produtos têxteis e de moda; 
Incentivar a manifestação criativa estimulando o desenvolvimento de artefatos adornados, 
têxteis e não-têxteis, bidimensionais e tridimensionais; Fomentar o desenvolvimento da 
criatividade, da inovação e do empreendedorismo, com vistas ao desenvolvimento sustentável; 40 
Difundir os modos de utilização das matérias-primas no desenvolvimento e na produção de 
produtos têxteis e de moda; Fomentar o desenvolvimento da criatividade e da inovação 
aplicadas ao desenvolvimento e na produção de produtos têxteis e de moda; Possibilitar a 
experimentação de matérias-primas na produção e no desenvolvimento e na produção de 
produtos têxteis e de moda; Difundir os modos de pesquisa e utilização das matérias-primas no 45 
planejamento de peças e coleções de moda por meio do painel semântico e do desenho de 
moda; Possibilitar a conexão de diferentes saberes construídos na vivência do mundo do 
trabalho e no âmbito do próprio curso, por meio do desenvolvimento de projeto integrador; 
Estimular atitudes empreendedoras no desenvolvimento e na produção de produtos têxteis e 
de moda; e  Contribuir para a concepção e execução de diferentes tipos de ação coletiva no 50 
âmbito de transformações das realidades dos discentes. Expôs o perfil profissional de 
conclusão, após vivenciar a experiência formativa, espera-se que os concluintes tenham 
condições de auxiliar no desenvolvimento de novos produtos têxteis, realizar pesquisa de 
tendências de moda e propor desenho de superfícies têxteis, tendo como pressuposto o 
paradigma da sustentabilidade. Informou as Áreas de atuação, o concluinte poderá participar 55 
de equipes multiprofissionais, tendo competência para atuar na assessoria de estilistas e 
designers de moda, departamento de criação do setor têxtil e de confecção ou como 
profissional autônomo, e finalizou sua fala mencionando a matriz curricular. Após a apreciação, 
o curso FIC em Assistente em Design Têxtil do campus Belford Roxo foi aprovado por 
unanimidade. A seguir, o professor Clenilson Sousa Junior apontou os assuntos gerais, Acordo 60 
de Cooperação com a Escola Nacional de Circo, a Pró-reitoria de Ensino iniciou o diálogo com a 
Escola Nacional de Circo, sobre a renovação do acordo de cooperação técnica que finaliza em 
21 de dezembro de 2019. Com o novo acordo, espera-se ampliação, além da oferta do curso 
técnico subsequente, os cursos FIC e outros cursos que possam surgir além da cooperação de 
recursos humanos. Próximo assunto, Fluxo de editais FIC, o fluxo de editais FIC foi aprovado no 65 
Caet, neste momento, todos os cursos FIC, neste momento, seguem as orientações da DACPS 
para questões relacionadas ao concurso de seleção de estudantes. A seguir, foi informado o 
novo programa do Governo Federal, chamado “Novos Caminhos”, que dá ênfase aos cursos 
técnicos durante o ensino médio. Além disso, foi colocado para consulta, o novo catálogo 
nacional de cursos técnicos que finaliza no dia 31 de outubro do presente ano. A Pró-reitoria de 70 
Ensino encaminhará aos conselheiros o link para preenchimento da consulta e levar aos 
demais conselheiros e servidores dos campi. Em seguida, foi mencionado o Acordo do novo 
processo seletivo com a DACPS dos cursos integrados e concomitantes para o ano de 2021, 
além do estudo das novas formas de acesso aos cursos concomitantes por conta do baixo 
preenchimento das vagas no último concurso de seleção. E, por último, foram mencionadas as 75 
eleições do Conselho Técnico que com a aprovação desta ata, será encaminhado o 
Regulamento para o Conselho Superior que após a aprovação do Conselho Superior, um 
regimento que versa sobre as eleições de forma eletrônica além da modificação da composição 
do conselho acadêmico de ensino técnico com um representante titular e um suplente será 
publicado. Por fim, O professor Clenilson Sousa Junior destacou que as eleições têm a previsão 80 
de ocorrer no mês de fevereiro do ano de 2020. Retificação, onde se lê na ata da 94ª reunião: 
localizada na Rua Buenos Aires, 88. Leia-se: localizada na Rua Buenos Aires, 256. Nada mais 
havendo a registrar, foi encerrada a reunião às 15 horas e 17 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 demais presentes.  85 


