MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

Ata da Reunião do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico
Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze, às nove horas, realizou-se, no
auditório do Campus Nilópolis, a reunião do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico do Instituto
Federal do Rio de Janeiro - IFRJ, com a presença dos conselheiros cujos nomes constam na lista de
presença, tendo como pontos de pauta: Aprovação da ata da reunião anterior; Apreciação das
alterações das matrizes curriculares dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, em
regime semestral, referentes aos 1os e 2os períodos; Assuntos gerais. A profª. Denise Leal,
Diretora de Ensino do Campus Nilópolis, deu as boas vindas aos conselheiros. O prof. Armando
Maia, Pró-Reitor de Ensino Médio e Técnico e presidente deste conselho, iniciou a reunião
agradecendo e cumprimentando os conselheiros presentes. Em seguida, submeteu a ata da reunião
anterior à análise dos conselheiros, sendo a ata aprovada. O Prof. Armando Maia iniciou a discussão
do segundo ponto de pauta fazendo um resgate histórico quanto à obrigatoriedade legal e as diretrizes
institucionais determinadas pela Portaria nº58 para a inserção das disciplinas Sociologia e Filosofia
em todos os períodos letivos dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio. De acordo com o que
foi determinado pelo Conselho Nacional da Educação (CNE) o IFRJ fará a implementação gradativa
das disciplinas Sociologia e Filosofia submetendo a apreciação das alterações de matrizes
curriculares referentes aos 1os e 2os períodos. O Prof. Armando Maia apresentou de forma resumida
as propostas de alterações das matrizes curriculares nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino
Médio. A prof. Florinda do Nascimento iniciou a apresentação das alterações feitas nos Cursos
Técnicos Integrados do Campus Rio de Janeiro (Técnico em Alimentos, Biotecnologia, Farmácia,
Meio Ambiente e Química) relatando que para todos os Cursos Técnicos Integrados do Campus
optou-se por retirar as disciplinas Informática I com 2 tempos de aula e Informática II com 2 tempos
de aula do 1º e 2º períodos respectivamente. Dessa forma foi feita a inserção de Sociologia I e
Sociologia II no 1º e 2º períodos respectivamente, ambas com 2 tempos de aula. O mesmo foi
realizado para os Cursos Técnicos em Química e Petróleo e Gás do Campus Duque de Caxias, Curso
Técnico em Química do Campus São Gonçalo e Cursos Técnicos em Controle Ambiental e Química
do Campus Nilópolis. A alteração proposta foi aprovada por unanimidade. A prof. Monique Amaral
do Campus Volta Redonda apresentou a proposta de alteração da matriz curricular do Curso Técnico
em Automação Industrial relatando que a disciplina Química Geral I do 1º período diminuiu de 6
para 4 tempos de aula e a disciplina Química Geral II do 2º período diminuiu de 6 para 4 tempos de
aula. Foi relatado ainda que a carga horária total de Química não foi reduzida e sim redistribuída nos
períodos seguintes. Dessa forma foi feita a inserção de Sociologia I e Sociologia II no 1º e 2º
períodos respectivamente, ambas com 2 tempos de aula. A proposta foi aprovada. O prof. Carlos
Roberto coordenador do Curso Técnico em Informática do Campus Avançado Arraial do Cabo
apresentou a proposta de alteração da matriz curricular relatando que algumas alterações já
consideradas necessárias nas disciplinas específicas do Curso foram realizadas a fim de motivar os
alunos dos períodos iniciais. As disciplinas Arquitetura de Computadores com 4 tempos de aula e
Sociologia I com 2 tempos de aula foram incluídas no 1º período e as disciplinas Química Geral I,
Física I e Biologia I foram reduzidas de 6 tempos para 4 tempos de aula. A disciplina Algoritmo com
4 tempos de aula e Sociologia II com 2 tempos de aula foram incluídas no 2º período e a carga
horária das disciplinas Química Geral II, Física II e Biologia II foram reduzidas de 6 tempos para 4
tempos de aula. As modificações propostas foram aprovadas. O prof. Miguel Terra do Campus Rio
de Janeiro relatou as alterações propostas para os Cursos Técnicos em Manutenção e Suporte em
Informática dos Campi Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Arraial do Cabo e Nilópolis. O prof.
Miguel ressaltou que a matriz curricular sofreu muitas alterações já apontadas como necessárias
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pelos Coordenadores dos Cursos. As disciplinas do 1º período: Biologia I com 3 tempos de aula e
Qualidade de Vida I, Química I e Geografia I com 2 tempos de aula, foram realocadas nos períodos
seguintes. As disciplinas Sociologia I e Arquitetura e Montagem de Computadores I ambas com 2
tempos de aula foram incluídas no primeiro período. A disciplina Física I passou de 3 tempos para 2
tempos de aula, e as disciplinas Introdução a Informática, Língua Portuguesa e Literatura I e
Matemática foram alterados de 3 tempos para 6 tempos de aula. As disciplinas Arquitetura e
Montagem de Computadores I, Biologia II, Geografia II, História I, Qualidade de Vida II, Química II
foram deslocadas para outros períodos. A disciplina Biologia I, que passou de 3 tempos para 2
tempos de aula, e as disciplinas Arquitetura e Montagem de Computadores II, Geografia I, Qualidade
de Vida I, Sociologia II e Filosofia II com 2 tempos de aula cada foram incluídas no 2º período. As
disciplinas Física I e Operação de Computadores I foram alteradas de 3 tempos para 2 tempos de aula
e as disciplinas Língua Portuguesa e Literatura II e Matemática II de 3 tempos para 6 tempos de aula.
As alterações propostas foram aprovadas por unanimidade. O Coordenador do Curso Técnico em
Mecânica não pôde estar presente na reunião e enviou um email justificando a proposta de alteração
da matriz curricular. A disciplina Informática I com 2 tempos foi retirada do 1º período e inserida
como disciplina optativa e a disciplina Introdução a Mecânica foi inserida com 1 tempo de aula como
disciplina optativa. A disciplina Sociologia I foi incluída no 1º período com 2 tempos de aula. A
disciplina Informática II foi retirada do 2º período e inserida como disciplina optativa. A disciplina
Sociologia II foi inserida no 2º período com 2 tempos de aula. O Prof. Armando Maia propôs que
fosse votado inicialmente a substituição das disciplinas Informática I e Informática II com 2 tempos
de aula por Sociologia I e Sociologia II com 2 tempos de aula respectivamente. A proposta foi
aprovada. Foi solicitado pelos conselheiros o registro em Ata de que será discutida posteriormente a
proposta de inclusão de Informática I e II como disciplina optativa na matriz curricular do Curso
Técnico em Mecânica. A proposta de inclusão da disciplina Introdução a Mecânica como disciplina
optativa não foi aprovada. O Conselho Acadêmico do Ensino Técnico recomenda que a Coordenação
do Curso Técnico em Mecânica efetue a proposta da disciplina Introdução a Mecânica, com a
apresentação do Curso aos estudantes incluindo a possibilidade de atuação, a matriz curricular e os
laboratórios em forma de seminários, palestras ou outras ações que considerar adequadas. A proposta
foi aprovada. A proposta de inclusão da disciplina Introdução a Mecânica como disciplina optativa
poderá ser retomada posteriormente. O prof. Jair Sant’Ana, representando o Coordenador do Curso
Técnico em Eletrotécnica apresentou uma proposta de alteração da matriz curricular do Curso
diferente daquela enviada para os conselheiros com anuência do Coordenador do Curso Prof.
Leonardo Resende. As disciplinas Biologia I e II com 6 tempos de aula saíram do 1º e 2º período e as
disciplinas História I e II com 4 tempos de aula e Sociologia I e II com 2 tempos de aula foram
incluídas no 1º e 2º período respectivamente. O prof. Armando Maia colocou em votação se
votaríamos a proposta apresentada com a condição de ser validada mediante o envio oficial de
documentação por parte da Direção de Ensino do Campus Paracambi contendo as modificações. A
proposta de votação da matriz curricular sob tal condição foi aprovada. As modificações propostas na
matriz curricular do Curso Técnico em Eletrotécnica foram aprovadas. As alterações curriculares
aprovadas passam a vigorar para os alunos de primeiro período do primeiro semestre de 2012. Foi
reafirmado que na próxima reunião do CAET retomaremos a discussão das Matrizes Curriculares dos
Cursos Técnicos Integrados, em regime semestral, a partir do 3º período. Foi informado que o
Calendário da Eleição para os Conselheiros do CAET será disponibilizado no início do primeiro
semestre de 2012. Foram dados alguns informes gerais sobre o PRONATEC e o Programa de
Formação de Recursos Humanos – PFRH/Petrobras. Foi entregue uma carta por intermédio do
coordenador do Curso Técnico em Química, prof. Luiz Chaves, redigida pelos professores de
Sociologia e Filosofia do Campus São Gonçalo sobre o processo de inclusão das disciplinas na
matriz curricular do Curso Técnico de Química. Sem mais a acrescentar o prof. Armando Maia
Página 2 de 2

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

finalizou a reunião, agradecendo a presença de todos os conselheiros e, para constar, lavramos a
presente ata que vai por nós assinada. A Ata foi lida ao final da reunião e aprovada por unanimidade.
Rachel Nasser e Aline Dantas.
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