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 cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, às nove horas, realizou-se, na Sala de
Reuniões, do Campus Paracambi, 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; Revisão do
Regulamento dos Conselhos de Classe, artigos de 11 a 15; Transformação das matrizes
curriculares dos Cursos Técnicos em Agropecuária e Meio Ambiente para a forma integrada
ao Ensino Médio; Apresentação da matriz do Curso Técnico em Informática na forma
integrada ao Ensino Médio; Assuntos Gerais. O professor Rocine de Carvalho, Diretor Geral do
Campus Paracambi, deu as boas vindas aos presentes e nos conduziu a uma visita ao campus. A
professora Rachel Nasser, Pró-reitora Adjunta de Ensino Médio e Técnico e presidente deste
Conselho iniciou a reunião, agradecendo e cumprimentando os conselheiros presentes. A reunião
seguiu com a leitura da ata da reunião anterior. A professora Rachel Nasser informou alterações
propostas pelo Conselheiro Ademário Iris que foram analisadas e votadas, sendo a ata aprovada por
unanimidade. Em seguida, a professora Rachel Nasser propôs a modificação da ordem de apreciação
dos pontos de pauta, iniciando a reunião com a apreciação da Proposta de
Transformação/Apresentação das matrizes curriculares dos Cursos Técnicos em Agropecuária, Meio
Ambiente e Informática para a forma integrada ao Ensino Médio do Campus Nilo-Peçanha/Pinheiral.
A modificação foi aceita por todos os conselheiros presentes e a professora Rachel Nasser convidou
então a professora Daniela Chaves para apresentar a Proposta de Transformação da matriz curricular
do Curso Técnico em Agropecuária para a forma integrada ao Ensino Médio. Foram destacadas na
apresentação: o perfil regional, o histórico da instituição, o mercado de trabalho, os arranjos
produtivos locais, a infraestrutura oferecida, a matriz curricular obrigatória e as disciplinas optativas.
Após as discussões, a professora Rachel Nasser encaminhou a votação da proposta, que foi aprovada,
com cinco abstenções. Passou-se então para a apreciação da proposta de Transformação da Matriz
Curricular do Curso Técnico em Meio Ambiente para a forma integrada. A professora Daniele Nunes
realizou a apresentação da proposta, informando a respeito das atribuições e perfil profissional de
conclusão finalizando com a apresentação da matriz curricular. O conselheiro Ademário Íris
ressaltou que a carga horária da disciplina de química analítica apresentada estava diferente da
proposta enviada. A Prof.ª Daniele Nunes informou que estava correta a matriz enviada aos
conselheiros. As conselheiras Márcia Angélica e Michele Costa consideraram a carga horária da
disciplina de química analítica muito reduzida considerando o volume dos conteúdos apresentados na
ementa. Ressaltaram ainda que a carga horária de dois tempos é insuficiente para a realização da
parte prática considerada necessária à disciplina. A afirmação foi endossada pelos conselheiros
Ademário Iris e Maria Celiana. A professora Rachel Nasser ressaltou que os cursos em meio
ambiente ofertados no IFRJ possuem perfis profissionais de conclusão diferentes. A Diretora de
Ensino do Campus Nilo-Peçanha Pinheiral Cristiane Oliveira informou que as sugestões de
alterações serão encaminhadas para o Campus para discussão junto aos docentes do curso, solicitou
que seja colocada em votação apenas a proposta de integração devido às exigências relacionadas ao
cumprimento de prazos referentes ao processo seletivo. Após as discussões, a professora Rachel
Nasser, submeteu a proposta de votação quanto à integração do referido curso, sendo a proposta
aprovada, com uma abstenção. Ficou pendente a apreciação da matriz curricular do Curso Técnico
em Meio Ambiente que será revisada e em breve reapresentada na reunião deste conselho. O
conselheiro Roberto Pires apresentou a proposta da matriz do Curso Técnico em Informática na
forma integrada ao Ensino Médio, informando a respeito do histórico e perfil do curso, dos eixos
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referenciais, das parcerias existentes e da infraestrutura disponibilizada. Após as devidas
considerações, a referida proposta foi aprovada com uma abstenção. Em seguida, os conselheiros
retomaram a apreciação do Regulamento dos Conselhos de Classe. O artigo 11 recebeu sugestões de
alteração e inclusão de incisos dos campi São Gonçalo, Nilópolis, Nilo Peçanha/Pinheiral e das
CoTPs. Após as discussões, o caput e os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VII e IX do artigo 11
ficaram com a seguinte redação: Art. 11. Compete ao professor da turma: I – entregar os graus
de avaliação e a freqüência das turmas no período estabelecido em calendário escolar; II –
apresentar ao Conselho de Classe a análise do desempenho da turma e dos alunos, segundo os
aspectos descritos no artigo 1º deste Regulamento; III – opinar sobre as questões que
demandem parecer do Conselho de Classe, manifestando-se com voz e voto; IV – indicar
dificuldades de ordem administrativa, técnica e/ou pedagógica encontradas para a realização
do seu trabalho, apresentando propostas de solução; V – indicar os alunos e/ou as turmas com
necessidade de acompanhamento pela Coordenação Técnico-Pedagógica; VI – contribuir para
a avaliação global do processo pedagógico desenvolvido no IFRJ; VII – priorizar a
participação no conselho de classe sobre suas demais atividades profissionais na instituição;
VIII – solicitar a manifestação do Conselho sempre que houver dúvida em relação ao
desempenho de um aluno. IX – Relatar as medidas adotadas para a recuperação dos estudos do
educando durante o período avaliativo. Os parágrafos relacionados ao referido artigo serão
analisados na próxima reunião que se realizará em 8 de junho. Nos assuntos gerais, os conselheiros
solicitaram que seja reavaliada a necessidade das reuniões deste conselho estar ocorrendo
quinzenalmente em período integral. A PROET ficou de enviar para os campi as considerações a
respeito do processo eleitoral deste conselho. Ficou acordado que a próxima reunião realizar-se-á às
9 horas, do dia 08 de junho no Campus Nilo Peçanha/Pinheiral. Sem mais a acrescentar a Prof.ª
Rachel Nasser finalizou a reunião, agradecendo a presença de todos os conselheiros e, para constar,
lavrei a presente ata que vai por mim assinada. Cíntia dos Santos da Silva.
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