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Ata da Reunião do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico
Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e doze, às dez horas, realizou-se, no auditório do
Campus Rio de Janeiro, 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: posse dos conselheiros e conselheiras, titulares e
suplentes; temas urgentes; Lei 12.711/12 (Reserva de vagas) e assuntos gerais. A professora
Florinda Cersósimo, Diretora de Ensino do campus Rio de Janeiro, deu as boas vindas aos
conselheiros. O professor Armando Maia iniciou a reunião contando um pouco da história do
conselho acadêmico, tratou da função do CAET e apresentou a pauta da reunião. Afirmou que
qualquer conselheiro pode propor assuntos a serem discutidos no CAET. Adiantou que no mandato
anterior as reuniões aconteciam às quartas-feiras, quinzenalmente, mas que no final do período
2012.2 poderá haver mudança no dia da semana a se realizar a reunião caso os conselheiros deste
mandato achem conveniente. O que não muda é a periodicidade e duração dos encontros, que é de 9
às 16 horas. Determinado isso, os conselheiros devem organizar suas agendas de trabalho de modo
a ter aquele dia da semana destinado integralmente à participação no conselho. O professor
Armando Maia passou à apresentação do panorama geral dos cursos técnicos oferecidos pelo IFRJ,
recapitulando a forma de representação do CAET, totalizando: 17 representantes docentes, 3
representantes da COTP e 1 representante discente, este participando apenas quando a reunião
ocorrer em seu próprio campus. Em vista disso, somam-se 21 representantes. Esclareceu que os
conselheiros são membros deliberativos e o Pró-Reitor de Ensino Médio e Técnico é um membro
consultivo tendo poder de voto apenas em caso de empate. Após esta etapa, os conselheiros
puderam se apresentar. No momento de sua apresentação, a conselheira Ana Cristina Lacerda,
representante da COTP, pediu que ficasse registrado que o pequeno número de funcionários da
COTP de seu campus, Nilópolis, é um dificultador da realização de todas as tarefas pela qual a
COTP é responsável, inclusive a participação em atividades fora do campus. A Conselheira Rosi
Rezende, também representante da COTP, corroborou a afirmação de Ana Cristina Lacerda. Ao
final da apresentação dos conselheiros, o professor Armando Maia apresentou-se, dizendo que
espera que possam realizar um bom trabalho nos próximos dois anos da gestão deste grupo. Disse
também, à conselheira Ana Cristina que o trabalho da COTP é muito importante para a instituição e
que o CAET pode ser espaço deste tipo de discussão proposto por ela, além do próprio campus
onde a negociação sobre as vagas é iniciada. O professor Armando Maia passou à apresentação do
extrato do regulamento do CAET. Esclareceu que o Conselho é consultivo. A maior parte das
decisões tomadas em seu âmbito são encaminhadas, posteriormente, à plenária do Conselho
Superior, exceto em dois casos: revisão de matrizes e revisão de regulamentos. Nestes dois casos,
geralmente, as decisões, de acordo com a resolução 17/2010 do Conselho Superior que delega
competência aos Conselhos Acadêmicos de Ensino para deliberarem, no âmbito de suas reuniões
sobre estas questões, são homologadas pelo Reitor. Tratou ainda das atribuições dos conselheiros.
Após a apresentação do extrato, o professor Armando Maia apresentou ao grupo os temas urgentes
para análise e votação: revisão das matrizes dos cursos integrados em função da inclusão das
disciplinas Sociologia e Filosofia em todos os períodos; inconsistências e omissões nos
regulamentos do Conselho de Classe e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio; omissão
no regimento interno do CAET relacionada à candidatura e votação de discentes e avaliação da
criação do curso técnico em Massoterapia em convênio com o Instituto Benjamin Constant. O
professor Armando Maia sugeriu que a próxima reunião acontecesse em 9 de janeiro de 2013 no
campus Nilópolis. Solicitou que os conselheiros se posicionassem e a conselheira Mariana Maior

informou que a direção do campus Paracambi ofereceu o espaço para a próxima reunião. O
professor Armando Maia colocou em votação a proposta de que a próxima reunião do CAET ocorra
no Campus dia 09 de janeiro de 2013, das 9h às 16h. A proposta foi aceita por unanimidade. O
professor Armando Maia apresentou a lei nº 12.711/2012 de Reserva de vagas, explicando os
critérios de seleção de alunos para os cursos técnicos e de graduação. O conselheiro Helton Sereno
sugeriu que a apresentação em PPT utilizada pelo professor Armando Maia fosse disponibilizada no
site do IFRJ e este concordou. Houve uma discussão em torno do tema reserva de vagas, em
especial, sobre a necessidade dos alunos cotistas não serem discriminados ao ingressarem na
instituição e de todas as medidas voltadas para sucesso e permanência serem destinadas a todos os
alunos, não apenas aos cotistas. O professor Armando Maia lembrou ainda que no edital dos cursos
técnicos integrados para ingresso em 2013, nada, além da forma da distribuição de vagas foi
modificado, mas que na abertura do próximo edital, provavelmente, serão realizadas discussões no
âmbito do CAET sobre a necessidade ou não de alterações. Enfatizou que o Conselho Acadêmico é
local privilegiado de discussões desta natureza. O conselheiro Rodrigo Silva perguntou se haverá
alguma modificação no Programa de Assistência Estudantil em função da entrada destes alunos
cotistas. O professor Armando Maia respondeu que não, pois este programa atende alunos com
baixa renda e os alunos cotistas passarão pelos mesmos critérios de avaliação porque passam os
demais alunos da instituição. A conselheira Maria Celiana Lima destacou que muito do montante de
recursos destinados a custeio é devolvido não porque os campi não tenham em que empregá-los,
mas pela falta de recursos humanos que dêem conta do processo de emprego destes recursos, visto a
série de burocracias que se impõe na utilização destes. A conselheira Rosi Rezende completou
dizendo que é necessário discutir também a rapidez com que o recurso sai da Reitoria. O professor
Armando Maia lembrou que há uma discussão pela descentralização de distribuição dos recursos. O
professor Armando Maia finalizou a reunião agradecendo a participação de todos no processo
eleitoral do CAET e a disponibilização de tempo para atuarem como membros deste conselho. Para
constar, lavrei a presente ata que vai por mim assinada. Glauce Cortêz Pinheiro Sarmento.

