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 nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às nove horas, realizou-se, na sala 327, 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; proposta de alteração da Matriz do
Curso Técnico em Automação Industrial, integrado ao Ensino Médio, do Campus Volta
Redonda; proposta de alteração da Matriz do Curso Técnico em Informática, integrado ao
Ensino Médio, do Campus Avançado de Arraial do Cabo; Proposta de alteração da Matriz do
Curso Técnico em Eletrotécnica, integrado ao Ensino Médio, do Campus Paracambi; Proposta
de alteração da Matriz do Curso Técnico em Mecânica, integrado ao Ensino Médio, do Campus
Paracambi; assuntos gerais. O professor Elanio Medeiros, Diretor de Ensino do Campus Paracambi,
deu as boas vindas aos presentes. 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. Não houve sugestões de
alteração e a ata foi aprovada por unanimidade. Passou-se, então, para o segundo ponto de pauta,
referente à apreciação da proposta de alteração da Matriz do Curso Técnico em Automação Industrial,
integrado ao Ensino Médio, do Campus Volta Redonda. O professor Helton Sereno iniciou a
apresentação da proposta informando que foi instaurado no campus um Grupo de Trabalho Interno
composto por representantes de cada área. Ressaltou que os representantes das áreas de Filosofia e de
Sociologia estavam participando desse Grupo de Trabalho. O professor Helton reforçou que os
conteúdos da matriz referentes ao 1º e 2º períodos já estão aprovados. Na continuidade da
apresentação, o professor Helton Sereno relatou que houve redução na carga horária total de 2 tempos
de aula da disciplina de Língua Inglesa para Fins Específicos e reforçou a necessidade do cuidado com
o somatório da carga horária apresentada nas propostas de matriz. O conselheiro Cristiano Pontes
perguntou se são ministradas aulas no contraturno. O professor Helton Sereno informou que ainda não
há aulas no contraturno, ressaltando que na proposta da matriz de Automação Industrial, optou-se por
trazer os contraturnos para os períodos iniciais. A conselheira Mariana Souto Maior, docente de
Sociologia do Campus Paracambi, ressaltou que na carta enviada em 2011 pelo GT de Filosofia e
Sociologia, havia a recomendação de que fossem colocados, no mínimo, 2 tempos semanais das
disciplinas de Sociologia e Filosofia. O professor Helton Sereno ponderou que na inclusão destas
disciplinas devem ser consideradas as peculiaridades de cada Campus. O Professor Armando Maia
explicou que não há exigência de padronização para as disciplinas de Filosofia e Sociologia e demais
disciplinas, desde que não fira a legislação. O conselheiro Otávio Henrique Meloni explicou que a
construção da proposta teve como base a discussão do Grupo de Trabalho ocorrida no Campus. A
conselheira Mariana Souto Maior reforça que o ideal seria que fossem ofertados 2 tempos das
disciplinas de Filosofia e Sociologia do 1 º ao 6º período. O professor Armando Maia lembrou que a
Pró-reitoria de Ensino Médio e Técnico quando elaborou o documento de orientação para a revisão das
matrizes dos cursos técnicos integrados, onde considerou também a inserção das disciplinas de
Sociologia e Filosofia, estabeleceu o máximo de 38 tempos semanais. Ressaltou que a decisão da
proposta vem do campus, cabendo ao CAET aprovar a proposta e fazer recomendações quando
necessário. O Professor Armando Maia ponderou ainda que a PROET não recomenda que seja
realizado o contraturno. A Conselheira Celma Silva propôs que seja feita um arranjo na disposição dos
tempos de Filosofia e sociologia do 3º ao 7º períodos. O conselheiro Rodrigo da Silva, reforçou que 1
tempo de aula é muito pouco. Após a apresentação e devidas considerações dos conselheiros, o
professor Armando Maia propôs ao professor Helton Sereno rever a proposta apresentada. Ficou
acordado que o coordenador levará a proposta de alteração da Matriz do Curso Técnico em
Automação Industrial, integrado ao Ensino Médio, do Campus Volta Redonda para ser revista no que
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tange a carga horária das disciplinas de Filosofia e Sociologia, tendo como prazo a próxima reunião do
CAET que será realizada em 23 de janeiro do corrente ano. Passou-se então para o terceiro ponto de
pauta apreciação da proposta de alteração da Matriz do Curso Técnico em Informática, integrado
ao Ensino Médio, do Campus Avançado de Arraial do Cabo. O prof. Carlos Roberto coordenador
do Curso Técnico em Informática do Campus Avançado Arraial do Cabo realizou apresentação da
proposta, e relatou que as disciplinas de Sociologia e Filosofia foram inseridas com 2 tempos de aulas
até o 4º período e após o 5º período com 1 tempo de aula. No 3º período a disciplina Algoritmo com 4
tempos de aula foi excluída, já a disciplina de Ética e Empreendedorismo, com 4 tempos de aula, foi
remanejada para o 7º período e foram ainda incluídas as disciplinas de Manutenção de Computadores,
com 4 tempos de aula, e Sociologia III e Filosofia III com 2 tempos cada disciplina. Em relação ao 4º
período a disciplina de Arquitetura de Computadores com 4 tempos de aula e a disciplina de Banco de
Dados I com 2 tempos de aula foram excluídas, sendo incluídas as disciplinas de Redes de
Computadores I com 2 tempos e Filosofia IV e Sociologia IV, ambas com 2 tempos de aula. No 5 º
período a disciplina de Banco de Dados II com 2 tempos passou para Banco de Dados I com a mesma
carga horária, Manutenção de Computadores foi excluída, Linguagem e Técnicas de Programação II
teve redução de carga horária, passando de 6 tempos de aula para 4 tempos. Houve inclusão de
Sociologia e Filosofia ambas com 1 tempo de aula, Rede de Computadores II com 4 tempos de aula e
de Física V e SMS em Informática ambas com 2 tempos de aula. Em relação ao 6º período, a
disciplina de Banco de Dados III com 2 tempos de aula passou para Banco de Dados II com a mesma
carga horária. Houve exclusão da disciplina Rede de Computadores com 4 tempos de aula e inclusão
das disciplinas Redes Avançadas com 4 tempos de aula e de Sociologia e Filosofia ambas com 1
tempo. No 7º período a disciplina de Sociologia, passou de 4 tempos de aula para 1 tempo. Houve
exclusão da disciplina Redes Avançadas com 6 tempos de aula e inclusão de Filosofia com 1 tempo,
Ética e Empreendedorismo com 4 tempos de aula, Banco de Dados III com 4 tempos de aula e
Introdução a Sistemas Operacionais com 4 tempos de aula. As modificações propostas de alteração da
Matriz do Curso Técnico em Informática, integrado ao Ensino Médio foram aprovadas. Em seguida
passou-se par o quarto ponto de pauta: Proposta de alteração da Matriz do Curso Técnico em
Eletrotécnica, integrado ao Ensino Médio, do Campus Paracambi. O professor Leonardo
Rezende atual coordenador do curso, apresentou o professor Jair Sant’ana que realizou a apresentação
da proposta, informando no momento da apresentação que o 4º período ficou com 38 tempos,
ressaltando que algumas disciplinas foram remanejadas de período possibilitando melhor organização
dos conteúdos. O professor Armando Maia questionou o quantitativo elevado de contraturnos e
ponderou a necessidade de evitar esta condição. O professor Jair Sant’ana citou que o contraturno não
pôde ser evitado, pois as condições de acesso ao Campus Paracambi é um fator agravante, existindo
ainda a carência de docentes. O conselheiro Rodrigo da Silva acrescentou que a área técnica realizou
estudo que resultou na redução de 42 para 38 tempos. O professor Armando Maia propôs que a matriz
do curso em Eletrotécnica seja revista e discutida com o grupo no tocante a possibilidade de redução
do contraturno no 5º e 6º períodos. Ficou acordado que a proposta será revista, tendo a recomendação
do CAET que se verifique a possibilidade de extinção de algum dos contraturnos, tendo como prazo a
próxima reunião do CAET que será realizada em 23 de janeiro do corrente ano. Em seguida foi
apresentada a Proposta de alteração da Matriz do Curso Técnico em Mecânica, integrado ao
Ensino Médio, do Campus Paracambi. O coordenador do curso professor Márcio Jardim de Oliveira
não pôde estar presente, sendo a apresentação da proposta realizada pelo professor Aldembar
Sarmento. O professor Aldembar Sarmento explicou que houve mudança da disciplina de metrologia
do 3º para o 4º período, ajuste da grade curricular referente à disciplina de Tratamento Térmico.
Relatou que a disciplina de informática será considerada optativa, informando que os discentes já
ingressam na instituição com conhecimento prévio a respeito da disciplina. O professor Armando
Maia leu o trecho da ata da reunião do dia 25 de janeiro de 2012 que diz:“Foi solicitado pelos
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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”. O
professor Armando Maia ressaltou que ainda não foi aprovada como optativa a referida disciplina. A
conselheira Maria Celiana Lima sugeriu que fosse considerada a disciplina de informática como
optativa, levando em consideração que alguns alunos ainda não possuem conhecimento na área. O
conselheiro Genivaldo Andrade Júnior corroborou a afirmação. O conselheiro Augusto sugeriu que
fosse realizado um teste de proficiência e depois realização de curso livre de informática. O professor
Armando Maia enfatizou que os 39 tempos excedem os 38 tempos sugerido nas orientações emitidas
pela Pró-reitoria de Ensino Médio e Técnico. Após as devidas considerações, ficou acordado com a
Direção de Ensino do Campus Paracambi que a proposta será revisada quanto à redução de
contraturnos e a forma de oferta da disciplina de Informática, tendo como prazo de apresentação a
próxima reunião do CAET que será realizada em 23 de janeiro do corrente ano. O professor Armando
Maia informou que na próxima reunião deste conselho será realizada a apresentação da proposta do
curso técnico em massoterapia e a revisão das propostas das matrizes do Curso Técnico em
Automação Industrial, Curso Técnico em Eletrotécnica e Curso Técnico em Mecânica e ainda as
propostas de alteração da Matriz do Curso Técnico em Petróleo e Gás do Campus Duque de Caxias e a
do Curso Técnico em Controle Ambiental do Campus Nilópolis, ressaltando que os conselheiros irão
receber de novo, a ata dessa reunião e as propostas dos cursos a partir do 3º período. Ficou acordado
que a próxima reunião realizar-se-á às 9 horas, do dia 23 de janeiro na Reitoria. Sem mais a
acrescentar o prof. Armando Maia 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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