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Participantes 

1.  Clenilson Sousa Junior 

2.  Tereza Cristina Jesus Rocha 

3.  Rafael Berrelho Bernini 

4.  Wagner Pinto Izzo 

5.  José Ricardo Hassel Lops 

6.  Ordovaldo Franciso Cordeiro 

7.  Dayse Oliveira de Souza 

8.  João Carlos E. Filho 

9.  Sylvia Regina Vasconcellos de Aguiar  

10.  Jaqueline Nunes Burigo de Sá 

11.  Flávia Vidal Magalhães 

12.  Dayse Lucidi Gomes de Faria 

13.  Reinaldo Gomes Santana 

14.  Bruna Barboza Galdencio 

15.  Rozane Afonso Pereira Martins 

16.  Camila L. B. Lisbôa 

Pauta 

1 Aprovação da ata da reunião anterior. 

2 Regulamento para Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) 

3 Proposta de Implantação do Curso Técnico em Plástico Integrado ao Ensino Médio – 
Campus Duque de Caxias. 

4 Suspensão da oferta do Curso Técnico Concomitante/subsequente em Informática 
para Internet – Campus Engenheiro Paulo de Frontin. 

5 Assuntos Gerais 

Item Ações/ Descrição Responsável 

   

Às nove horas e trinta minutos do dia sete de novembro de dois mil e dezoito, na sala de reunião 
da Reitoria (Praça da Bandeira), o Diretor de Planejamento e Desenvolvimento da Educação, 
Professor Clenilson Sousa Junior, deu início à 86ª reunião do CAET com o primeiro ponto da 
pauta: 1. Aprovação da ata da reunião anterior: o Professor Clenilsson Sousa Junior questionou 
ao Conselho se havia alguma modificação a ser feita na ata da 85ª reunião do CAET. Não 5 
havendo necessidade de correções, o CAET aprovou a referida ata por unanimidade. Após 
solicitar a inversão da pauta o Professor Clenilson Sousa Junior passou para o quarto ponto da 

pauta, 4. Suspensão da oferta do Curso Técnico Concomitante/subsequente em Informática para 
Internet – Campus Engenheiro Paulo de Frontin: A suspensão da oferta do curso técnico 

concomitante/subsequente de informática para internet no campus Engenheiro Paulo de Frontin, a 10 
professora Camila Lisbôa, Diretora de Ensino do referido campus, informou como aconteceu a 
formalização dos trabalhos referentes à suspensão do referido curso. Informou que já houve a 
suspensão administrativa desde 2018.1. A partir de então, o campus não recebeu mais a entrada 
de alunos. No momento, o campus passou a oferece o mesmo curso no formato integrado. A 
comissão interna de permanência e êxito elaborou um documento onde são apresentadas as 15 
razões da extinção deste curso. A principal causa da extinção está associada à evasão e 
retenção; diz ainda que, está seguindo a instrução de serviço da PROET nº 01/2017 para a 
interrupção do curso na forma de oferta concomitante/subseqüente, que foi aprovada pelos 
presentes. A seguir, passou-se para o segundo ponto da pauta, 2. Regulamento para Cursos de 
Formação Inicial e Continuada (FIC): Descreveu-se o Regulamento dos Cursos de Formação 20 
Inicial e Continuada. Cíntia do Santos, Coordenadora Geral de Cursos de Formação Inicial e 
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Continuada (FIC) informou que a PROEX cuidava dos cursos FIC na gestão anterior e já havia 
iniciado um estudo sobre a criação do Regulamento dos Cursos FIC através do grupo de trabalho 
da PROEX durante seis meses. Cintia dos Santos informou que os conselheiros e os diretores já 
haviam dado suas contribuições no atual Regulamento dos Cursos FIC e neste momento será 25 
feita a leitura do texto final com o objetivo de retirar alguma dúvida para poder ser referendado. 
Após a leitura de todo regulamento pelo Diretor de Planejamento e Desenvolvimento da 
Educação, Professor Clenilson Sousa Junior e pela Coordenadora Geral de FIC, Cíntia dos 
Santos, e o os apontamentos e modificações realizadas durante o conselho, o Regulamento dos 
Cursos FIC foi aprovado por unanimidade. Ficou acordado que o Regulamento FIC será enviado 30 
por e-mail com as alterações realizadas nesta reunião em fonte de cor vermelha junto com a ata 

para apreciação. Em seguida, passou-se para o terceiro ponto de pauta, 3. Proposta de 
Implantação do Curso Técnico em Plástico Integrado ao Ensino Médio – Campus Duque de Caxias.: a 

Diretora Geral do campus Duque de Caxias, Professora Maria Celiana, informou-os que, este foi o 
primeiro curso técnico no campus, antes denominado, Curso Técnico de Polímeros, porém, foi 35 
suspenso em 2012 por não haver docentes para lecionar, devido à implementação do Curso 
Técnico de Química e ao aumento da quantidade de ingressantes nos outros cursos da instituição, 
a falta de infraestrutura dos laboratórios, ao laboratório de processamento que não estava 
montado, além da baixa procura de ingressantes. Devido à essas situações, e com maior 
destaque a falta de carga horária docente para atender ao curso, foi decidido a sua suspensão. 40 
Entretanto, há dois anos que o campus estuda a viabilidade do retorno do curso. A direção do 
campus informou que no momento há laboratórios adequados e têm-se mais professores, e que 
com isso, daria para atender a retomada do curso. A Coordenadora do Curso Técnico em 
Plástico, antigo Curso Técnico de Polímeros, que recebe este novo nome para se adequar ao 
catálogo nacional, Professora Tereza Cristina Jesus, conduziu a palavra, dando incentivo ao 45 
retorno do curso integrado pelo campus ter boa estrutura e professores para o atendimento das 
demandas para o funcionamento. O Diretor de Ensino do campus Duque de Caxias, Rafael 
Bernini, apresentou o panorama de todos os cursos alertando que a menor evasão ocorre nos 
cursos técnicos integrados. A direção geral do campus apresentou novas pesquisas com proposta 
de viabilidade na retomada de funcionamento do curso. A proposta da implementação do curso 50 
técnico de plásticos integrado ao ensino médio, foi colocada em votação, sendo aprovada por 
unanimidade, com apresentação do PPC final para a reunião seguinte. Passando para o quinto 
ponto da pauta, 5. Assuntos gerais: O professor João Carlos E. Filho, que encaminhou uma 
proposta para a criação do GT Trimestralidade a partir das necessidades de São Gonçalo, 
Resende e Pinheiral. A proposta é que haja a inclusão da trimestralidade no regulamento e que 55 
cada campus resolveria quanto à adoção de bimestralidade ou trimestralidade. Este grupo seria 
formado pelos representantes dos campi mencionados (Pinheiral, Resende e São Gonçalo), um 
representante do CAET, um da COTP, coordenação de curso, representantes da Direção de 
Ensino e dois representantes da PROEN. Além dessa proposta, seria viável ter alguém que 
entendesse de termos técnicos do funcionamento do SIGAA para facilitar o prosseguimento das 60 
discussões, menciona o conselheiro. Os conselheiros concordaram com a criação do GT 
Trimestralidade pelos três campi. Às quinze horas e quarenta e dois minutos, a reunião foi 
encerrada. Nada mais havendo a registrar eu, Clenilson Sousa Junior, encerrei a presente ata, 
que vai por mim assinada e pelos demais presentes. 
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