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Ata da 85ª Reunião do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico 

Às nove horas e trinta minutos do dia dezenove de setembro de dois mil e dezoito, na 

sala de reunião do Campus Nilópolis do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), foi 

realizada a octogésima quinta reunião do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico 

(CAET), com a presença dos Conselheiros cujos nomes constam na lista de presença. 5 

Participaram através da videoconferência os seguintes Conselheiros: Dayse Oliveira de 

Souza (C-PIN), Ordovaldo Francisco Cordeiro (C-PIN), Sylvia Regina 

Vasconcellos de Aguiar (C-PIN) e Reinaldo Gomes Santana (C-VR). Os 

Conselheiros: Bruna Barboza Galdêncio (COTP) e Rozane Afonso Pereira Martins 

(COTP), justificaram suas ausências. A reunião teve os seguintes pontos de pauta: 1. 10 

Aprovação da Ata da Reunião anterior; 2. Apresentação sobre o Regulamento 

para Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC); 3. Diretrizes para 

elaboração de Calendários acadêmicos; 4. Regulamento de Exercícios 

Domiciliares; 5. Assuntos Gerais. O Diretor de Planejamento e Desenvolvimento da 

Educação, Professor Clenilson Sousa Junior, iniciou a reunião informando que a Pró-15 

Reitora de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Professora Alessandra Paulon, 

encontrava-se ausente porque estava na reunião do Conselho Superior no campus 

Paracambi. Em seguida, o Diretor Clenilson Sousa Junior, passou para o primeiro ponta 

da pauta: 1. Aprovação da ata da reunião anterior e perguntou aos presentes se 

tinham alguma observação a fazer em relação ao conteúdo da ata da octogésima quarta 20 

ata da reunião do CAET. Não havendo nenhuma sugestão de alteração, a ata foi 

aprovada por unanimidade. Logo após, o Diretor Clenilson Sousa Junior deu 

prosseguimento para o segundo ponto da pauta: 2. Apresentação sobre o Regulamento 

para Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e convidou a coordenadora dos 

Cursos de Formação Iniciada e Continuada (FIC) da Pró-Reitoria de Ensino, Cintia 25 

Santos da Silva, para apresentar o Regulamento dos Cursos FIC. Em seguida, 

abordando o terceiro ítem da pauta: 3. Diretrizes para elaboração de Calendários 

acadêmicos: Foi informado ao CAET que a Pró-Reitoria de Ensino estava dando 

encaminhamento para as novas Diretrizes de elaboração de calendários acadêmicos, 

justificando esta necessidade devido a existência de apenas uma portaria datada de dois 30 

mil e oito, que regulamentava somente os calendários acadêmicos dos cursos técnicos 

de nível médio e com a atual estrutura de gestão da Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), 

seria necessário um documento que regulamentasse e uniformizasse os calendários 

acadêmicos para os diferentes níveis de ensino, no âmbito desta Pró-Reitoria. 

Posteriormente, passou-se para o quarto ítem da pauta: 4. Regulamento de Exercícios 35 

Domiciliares: Após ampla discussão, foram aprovadas as seguintes inclusões na 

redação do referido documento: artigo 1°, inciso I, foi incluido o direito ao discente 

adotante; artigo 1º, inciso III, os termos cônjuge, crianças, adolescentes foram 

substituídos pelo termo familiares; artigo 2°, o prazo máximo para a licença 

maternidade de alunas gestantes foi igualado aquele previsto para mulheres 40 
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trabalhadoras, cento e vinte dias dias e o artigo 9º, parágrafo único, foram incluídos o 

professor da disciplina específica e a Coordenação Técnico Pedagógica (COTP), além 

do Diretor de Ensino e do Coordenador de Curso como responsáveis pela elaboração 

das estratégias de adaptação curricular do aluno. Passando ao quinto ítem da pauta: 5. 

Assuntos Gerais:o Diretor Clenilson Sousa Junior informou que o professor Claudio 45 

Bobeda, Coordenador de Ensino Técnico e Médio, participou, na última semana, da 

REDITEC, apresentando um trabalho realizado pela Pró-Reitoria de Ensino em parceria 

com a Escola Nacional de Circo. O Professor Claudio Bobeda relatou que os presentes 

ao encontro elogiaram o formato da criação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC), 

com ênfase nas características do curso. Cíntia Santos da Silva relatou que a experiência 50 

do Curso Técnico em Administração do Campus Pinheiral foi apresentada de forma 

excepcional na REDITEC. Clenilson Sousa Junior citou que o Campus de Belford Roxo 

teve um trabalho aprovado na REDITEC, com o tema “Banheiro de gente”. Ainda, nos 

assuntos gerais, Cláudio Bobeda expos sobre as eleições dos conselheiros que estão em 

vacância: uma vaga área de Coordenação Técnico Pedagógica (COTP), que era ocupada 55 

por Rosi Rezende, de suplente do Campus Paulo de Frontin, ocupada por Ricardo 

Knippe; de suplente do campus Volta Redonda, ocupada por Pedro Henrique A. Silva; 

de um suplente e um titular para o Campus Nilópolis; de dois titulares para o Campus 

Rio de Janeiro, de uma vaga que era ocupada pela Professora Alessandra Paulon e outra 

pelo Professor Murilo Feitosa Cabral. O Diretor Clenilson informou que na REDITEC 60 

foram consolidadas as diretrizes para o ensino médio integrado. Disse, também, que as 

diretrizes já foram encaminhadas aos Diretores de Ensino para leitura e que serão 

encaminhadas também, com a maior brevidade possível, aos conselheiros do CAET. 

Nos assuntos gerais, ainda, o Professor João Carlos E. Filho sugeriu a criação de um 

grupo para estudar a possibilidade da trimestralidade no processo avaliativo para o 65 

ensino médio integrado. Ficou acordado que os campi envolvidos no interesse pela 

trimestralidade deverão trazer à pauta da próxima reunião a proposta da criação de GT 

para o estudo da viabilidade da trimestralidade. A reunião foi encerrada pelo Diretor de 

Planejamento e Desenvolvimento da Educação, Clenilson Sousa Junior. Nada mais 

havendo a registrar eu, Levy Freitas de Lemos, encerrei a presente ata, que vai por mim 70 

assinada e pelos demais presentes. 


