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PREFÁCIO – Maria Cristina Lacerda 

 

José Saramago (1996), em sua obra prima “Ensaio sobre a Cegueira” fez uma das 

mais graves críticas à Educação atual: ela leva os homens a uma alienação sobre si e sobre os 

outros. Com essa reflexão, me reporto a 2007, quando assumi a Vice-Presidência 

Educacional da rede FAETEC e me deparei com uma Educação Superior com muitos dilemas, 

desafios e demandas, que necessitava ser legalizada, consolidada e reconhecida. 

Este livro relata a trajetória dos bravos professores da rede e da equipe da Diretoria 

de Ensino Superior, sob a gestão do Prof. Fernando Mota, que num esforço coletivo de 

debate aberto de ideias e propostas, construíram uma Educação Superior com qualidade 

acadêmica.  

Escrito e organizado pelo nosso ex-professor Ronaldo Ribeiro Goldschmidt, hoje 

Professor do IME, e pela Prof. Themis Aline Calcavecchia dos Santos, com a participação do 

Prof. Fernando Mota e da Prof. Rosana Bartholazzi, contextualiza fatos e acontecimentos, 

relata a produção científica, os projetos e eventos, que constituem a história da Educação 

Superior da FAETEC. 

Destaca, principalmente, o período a partir de 2007, quando ocorreu a expansão de 

Unidades e Cursos identificados com as necessidades das diferentes áreas estratégicas para 

o desenvolvimento de nosso Estado; relata as inovadoras concepções, formulações, 

propostas e execuções de políticas públicas educacionais, com destaque para a Pesquisa e a 

Extensão, que vieram consolidar o princípio científico e educativo de que educar é muito 

mais que transmitir conhecimentos. Educar envolve a formação de uma consciência crítica, 

que leve o sujeito a pensar e transformar sua realidade e a dos demais, não deixando a 

sociedade mergulhar na Cegueira profanada por Saramago. 

É importante ressaltar que a FAETEC tem uma característica diferenciada.  Enquanto 

a Universidade oferece cursos tradicionais, com vagas preenchidas, em geral, pelas elites, a 

FAETEC recebe jovens oriundos de famílias sem tradição de cursar nível superior ou pessoas 

mais velhas, que buscam criar possibilidades de emprego e, consequentemente, melhoria de 

vida. 

Além do Curso de Graduação na área de Formação de Professores - Pedagogia, a 

FAETEC oferece cursos com objetivos mais imediatos, os Cursos de Graduação Tecnológica, 

com carreiras voltadas para áreas profissionalizantes, que atendem as demandas do 

Mercado de Trabalho, em curto prazo de tempo. 

Estes cursos, muitas vezes criticados pela academia, são coerentes com o contexto 

atual, na medida que atendem uma sociedade profundamente diferenciada e com 

profundas desigualdades sociais, econômicas, políticas e culturais. Mas, para que estes 

cursos cumpram o objetivo maior da Educação, o de preparar o indivíduo com um olhar 

indagador e crítico sobre a realidade do mundo, a implantação da Pesquisa e da Extensão se 

fez essencial. 
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Este livro retrata os resultados extremamente positivos, a partir do olhar e da atitude 

pesquisadora adotada pela rede.  Seus autores nos mostram o aumento significativo da 

produção científica e a consolidação de nossa Educação Superior, tendo como uma das 

grandes conquistas o enraizamento de nossas instituições de ensino no interior do Estado. 

Esforços precisam continuar no entendimento de que não há ensino superior sem pesquisa, 

que ela não é um privilégio da Universidade, mas de todos aqueles que lutam pela justiça 

social e pela promoção das minorias e dos excluídos. 

Passamos por um momento delicado. Nossos dirigentes, gestores, professores, 

pesquisadores devem seguir honrando o compromisso com a manutenção, preservação e 

valorização do Ensino Superior da FAETEC, que envolve o reconhecimento da importância de 

nossos cursos de graduação, de pós graduação, da cultura da pesquisa e da extensão como 

direito a uma Educação Pública de Qualidade, que expresse os desejos e aspirações de uma 

população, que precisa ser ouvida, respeitada e enxergada: “ Se podes olhar, vê. Se podes 

ver, repara”.( José Saramago, 1996) 

 

Prof. Maria Cristina Lacerda Silva 
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PARTE I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Cap. 1 – Os Caminhos que levaram à Consolidação da Rede Faetec 

de Ensino Superior 

Fernando da Silva Mota 

Das dificuldades iniciais, oriundas da implantação das Unidades e Cursos sem as 

necessárias preocupações legais, até o atual momento de incertezas institucionais e de 

reavaliação de possibilidades de manutenção e expansão das ofertas de cursos e unidades, 

caminhamos por um contexto de grandes expectativas. 

A Educação Superior da Rede Faetec vem demonstrando, a cada novo dia, a sua 

importância estratégica no plano desenvolvimentista do Estado do Rio de Janeiro através da 

consolidação dos cursos ora em desenvolvimento. 

Na Estrutura Organizacional da Fundação de Apoio à Escola Técnica – FAETEC, temos 

a Diretoria de Educação Superior - DESUP, que atua no apoio à Gestão da Rede de ensino 

superior oferecida à Comunidade do Estado do Rio de Janeiro. A Educação Superior da Rede 

FAETEC está disseminada pelo Estado, em suas diferentes regiões e áreas macroeconômicas 

e de desenvolvimento: 

 atuamos na Capital através das Unidades: ISERJ - Instituto Superior de Educação do 

Rio de Janeiro, centenária Instituição que se caracteriza como Centro de Formação 

de Profissionais da Educação, e Faeterj-Rio, Unidade de Educação Tecnológica 

situada em nosso Campus Quintino Bocaiúva, sede da Instituição; 

 na Baixada Fluminense, estamos presentes nas Unidades Faeterj-Paracambi e 

Faeterj-Duque de Caxias; 

 estamos presentes na Região Serrana através da Faeterj-Petrópolis; 

 no Norte do Estado, oferecemos cursos nas Unidades ISEPAM – Instituto Superior de 

Educação Professor Aldo Muylaert, também um Centro de Referência de Formação 

de Profissionais da Educação e Faeterj-Campos dos Goytacazes que funcionará no 

Complexo da ETE João Barcelos Martins; 
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 no Sul do Estado, estaremos presentes com três Unidades: Faeterjs Barra Mansa, 

Volta Redonda e Barra do Piraí; e  

 na Região Noroeste, estamos presentes através das Faeterjs Santo Antônio de Pádua, 

Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana. 

Em resumo, a FAETEC é uma Rede presente em todas as áreas de desenvolvimento 

do Estado do Rio de Janeiro, com amplo potencial de crescimento e ampliação. 

A Rede FAETEC de Educação Superior vem se expandindo por meio do fortalecimento 

de políticas públicas para a área de formação tecnológica, atendendo às demandas do 

Estado do Rio de Janeiro, em relação às suas necessidades de pleno desenvolvimento. 

Nesta perspectiva, a DESUP se estruturou através da descentralização de ações que 

buscaram contemplar todas as possibilidades de atendimento gerencial. Temos uma 

Coordenação Acadêmica que visa prestar suporte às Unidades para fortalecimento dos 

Projetos Pedagógicos em desenvolvimento, dando apoio às necessidades dos Cursos 

oferecidos. 

CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DA FAETEC EM 2016.1 UNIDADES CURSOS 

ISEPAM: Pedagogia, Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão, Pro-Campo. 

ISERJ: Normal Superior, completando formação, Pedagogia, Pedagogia PARFOR, Formação 

Pedagógica, Pós- Graduação Lato Sensu em: Metodologia do Ensino de Ciências Pós- 

Graduação Lato Sensu em Educação Museal 

Faeterj Bom Jesus do Itabapoana: Pedagogia 

Faeterj Santo Antônio de Pádua: Pedagogia 

Faeterj Itaperuna: Pedagogia 

Faeterj Caxias: Tecnologia em Processos Gerenciais 

Faeterj Petrópolis: Tecnologia da Informação e da Comunicação 

Faeterj: Três Rios: Pedagogia e Logística 

Faeterj Paracambi: Tecnologia em Sistemas de Informação e Gestão Ambiental 
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Faeterj Rio Tecnologia em Análise de Sistemas; Pós-Graduação Lato Sensu em Tecnologia da 

Informação e Pós-Graduação Lato Sensu em Metrologia aplicada à área de Software 

Informatizados; 

Em Barra Mansa e Barra do Piraí teremos a oferta do Curso de Tecnólogo em 

Sistemas para Internet com Foco em Empreendedorismo Digital e em Volta Redonda, 

Tecnólogo em Processos Gerenciais. 

A Coordenação de Desenvolvimento Institucional objetiva dar suporte organizacional 

às unidades da rede FAETEC através de apoio às áreas de recursos humanos, recursos de 

estrutura física e operacional. Além disso, é responsável por atuar na proposição e 

socialização de alternativas organizacionais, bem como na elaboração e execução de planos 

de ação, relatórios de indicadores de gestão e estatística das unidades. 

Atua, também, nos processos de sistematização de dados, de informações e de 

procedimentos institucionais, disponibilizando-os na forma de conhecimento estratégico. 

Uma Coordenação de Extensão e Pesquisa que visa apoiar as iniciativas das Unidades 

no fomento à Pesquisa de Iniciação Científica e também a Extensão oferecidas e praticadas 

pelas Unidades; além de apoio à Reflexão da Rede e incentivo a plena participação na 

formulação de políticas públicas e práticas que reforcem o compromisso com a qualidade de 

ensino através a realização permanente do Fórum de Realidade e Perspectivas da Educação 

Superior; do Congresso Acadêmico da Educação Superior da FAETEC; aulas Magnas 

semestrais incentivando a disseminação de conhecimentos e a concepção Muito Além da 

Sala de Aula. 

A Evolução da Rede FAETEC foi sendo gradativa, a partir da Capital e Norte e 

Noroeste do Estado, passando pela Baixada Fluminense e Região Serrana, ganhando 

projeção para o Sul do Estado e ampliação na Baixada. 

Ainda existe um potencial em aberto que, ao longo da implantação da Política, 

poderá ser explorado. 

Hoje, faz-se necessário o planejamento de oferta de cursos identificados com as 

verdadeiras necessidades das diferentes áreas de desenvolvimento do Estado do Rio de 

Janeiro. Existe uma demanda crescente por melhor qualificação da mão de obra para nossas 
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indústrias, para os setores de serviços, para áreas estratégicas e a Formação Tecnológica, 

graduação, atende a estas expectativas e possibilita a imediata absorção de alunos oriundos 

de nossos cursos para atender tais demandas. 

A caminhada foi se consolidando com excelentes resultados positivos das diversas 

formas de avaliação externa e interna. Nossos cursos foram sendo referenciados no ENADE 

com notas expressivas e nossos alunos e professores foram sendo destacados em diversas 

oportunidades institucionais. Mostras nacionais e internacionais foram abrindo espaços para 

a apresentação de trabalhos, os profissionais vinculados às nossas Faculdades e Centros de 

Referência foram sendo convidados a participar de eventos e também foram sendo 

premiados por suas ações. Nossa Rede foi aprendendo a conviver com ações coletivas e 

materializando espaços para debates, reflexões, apresentação de conquistas e muitas outras 

coisas significativas. 

Aprendemos através de nossos Fóruns de Realidades e Perspectivas da Educação 

Superior, de nossas Aulas Magnas, Vídeos Conferências, de nossos Congressos Acadêmicos, 

de nossos Projetos de Pesquisa e Extensão, de nossas participações institucionais em 

eventos nacionais e internacionais como o Fórum Mundial de Educacional Profissional e 

Tecnológica em Brasília, Florianópolis e Recife, Bett 2013 – 2014 – 2015 – 2016 e 2017 em 

Londres, Conferência do FORGES – Fórum dos Gestores do Ensino Superior de Língua 

Portuguesa nos Países e Regiões com presença e participações em Lisboa/Coimbra/Portugal  

– Macau/China – Recife/Brasil  – Campinas/Brasil, estes são alguns dos registros que serão 

melhor detalhados em capítulo próprio. 

Algumas informações importantes  

Themis Aline Calcavecchia dos Santos 

Os Institutos Superiores da FAETEC foram criados em 1998. Os primeiros foram os 

tradicionais Institutos de Educação que existiam no Estado do Rio de Janeiro, que foram 

incorporados à Rede FAETEC saindo da Secretaria de Estado de Educação e passando a 

integrar a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Assim sendo, o Instituto de 

Educação do Rio de Janeiro, passou a se chamar Instituto Superior de Educação do Rio de 

Janeiro (ISERJ) e o Instituto de Educação Prof. Aldo Muylaert, em Campos dos Goytacazes, 

passou a ser chamado de Instituto Superior de Educação Prof. Aldo Muylaert (ISEPAM) e, 
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além de todos os cursos tradicionais já oferecidos, passaram a oferecer o Curso Normal 

Superior. 

A partir de então, outros Institutos Superiores de Educação foram criados, 

especialmente no Noroeste Fluminense, área bastante carente de Educação, onde estão 

instalados os Institutos Superiores de Educação de Bom Jesus do Itabapoana, Santo Antônio 

de Pádua e Itaperuna. Além do Instituto Superior de Três Rios e do Instituto Superior da 

Zona Oeste, hoje incorporado à UEZO. 

Em 2002, foram criados os cursos tecnológicos nas áreas de Informática (Paracambi, 

Petrópolis e Rio de Janeiro), Gestão Ambiental (Paracambi) e Horticultura (Campos), 

funcionando nos Institutos Superiores de Tecnologia (ISTs), criados para este fim. 

Destacamos que o IST-Rio obteve pontuação 4 na avaliação do ENADE, em 2008, a 

mesma da UERJ e PUC-Rio, por exemplo, e mais ainda, um egresso deste Instituto, o aluno 

Rafael Benvindo, foi a maior nota nacional na área de Informática. Esse resultado manteve-

se em todos os ENADES realizados posteriormente. 

Os professores do IST-Rio publicaram dois livros sobre a Escola Mandala, que é a 

concepção de Escola que orienta as ações deste Instituto. Este projeto repercutiu 

internacionalmente, pois, uma delegação do Ministério de Educação da Holanda esteve 

visitando-o para conhecer e entender como uma escola com apenas quatro anos de 

existência (criada em 2002 e o primeiro ENADE em 2008) pode obter tamanho êxito. Os 

livros podem ser encontrados digitalizados no sítio do Instituto.1 

Em Petrópolis, o IST funciona com uma estreita parceria junto ao LNCC, que cedeu, 

inclusive, o terreno para a construção da sede própria. 

Importante, ainda, destacar que os alunos dos Institutos Superiores de Tecnologia 

que quiseram ingressar em Programas de Mestrado foram aprovados para o IME, IMPA, 

PUC-Rio, UFRJ o que demonstra a qualidade dos cursos e o comprometimento dos alunos 

com a sua formação profissional. 

Com o término dos cursos Normal Superior, todos os Institutos Superiores de 

Educação passaram a oferecer Cursos de Pedagogia. 

                                                           
1
 http://www.faeterj-rio.edu.br/  

http://www.faeterj-rio.edu.br/
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Os Institutos Superiores da FAETEC procuram atuar nas áreas onde há uma demanda 

por Educação Profissional, em Nível Superior, oferecendo oportunidade para ingresso no 

mercado de trabalho, como é objetivo dos cursos tecnólogos. As áreas de atuação, até 2012, 

eram:  

Recursos Naturais 

 (Horticultura – IST-Campos);  

Informação e Comunicação 

 IST-Rio – Tecnologia em Análise de sistemas Informatizados; 

 IST-Paracambi – Tecnologia em Sistema de Informação; 

 IST-Petrópolis – Tecnologia da Informação em Ciências da Computação 

Ambiente, Saúde e Segurança 

 IST-Paracambi – Tecnologia em Gestão Ambiental 

Educação 

 Institutos Superiores de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ), Campos dos 

Goytacazes (ISEPAM), Santo Antônio de Pádua, Itaperuna, Bom Jesus do 

Itabapoana e Três Rios – todos oferecem curso de Pedagogia. 

Desde que assumiu a Diretoria da Educação Superior da FAETEC, em setembro de 

2007, o Prof. Fernando Mota consolidou a Educação Superior. Entre as atividades realizadas 

para este fim, estão os Fóruns de Realidades e Perspectivas da Educação Superior, que 

estão, hoje, na sua 9ª edição. Os Fóruns são eventos destinados aos professores, alunos, 

diretores etc. da Educação Superior da FAETEC, todavia, não é vetada a participação de 

pessoas que não pertençam à Rede. 

A partir de uma necessidade de mudança em consequência do Plano Estadual de 

Educação (Lei nº 5.597 de 18 de dezembro de 2009), que determinou que a FAETEC não 

poderia oferecer cursos na área de Pedagogia,  em 2012, o então Governador do Estado 

editou o Decreto que substituiu os Institutos Superiores que passaram a ser denominados de 

Faculdades de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro (FAETERJs), excetuando-se os 
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centenários Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ) e o Instituto Superior de 

Educação Prof. Aldo Muylaert. Em 2014, houve uma alteração no Plano Estadual de 

Educação e os cursos de Pedagogia voltaram a ser oferecidos nas FAETERJs que já o faziam 

(Três Rios, Santo Antônio de Pádua, Itaperuna e Bom Jesus do Itapaboana). 

Além dos cursos criados inicialmente, a Educação Superior criou o curso de Processos 

Gerenciais, na área de Administração, que funciona da FAETERJ-Duque de Caxias, na Baixada 

Fluminense.  

Lamentavelmente, por falta de demanda, o curso de Horticultura, oferecido em 

Campos dos Goytacazes, foi fechado e todo o corpo discente e docente transferido para a 

Universidade do Norte Fluminense (UENF). De outro lado, foram inauguradas as FAETERJs de 

Volta Redonda2 (Curso Tecnológico em Processos Gerenciais) e Barra Mansa (Curso 

Tecnológico em Sistemas para a Internet, com foco em Empreendedorismo Digital).3 

Importante destacar, ainda, mais uma alteração feita pela Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro, no Plano Estadual de Educação, incluindo as FAETERJs como parte 

integrante da formação em nível superior no Estado, junto com as Universidades Estaduais 

(UERJ e UENF) e o Centro Universitário da Zona Oeste (UEZO) e com o papel de expandir o 

ensino superior tecnológico no Estado. 

No que se refere à Pesquisa e Extensão, o Estatuto da FAETEC estabelece que a 

Diretoria de Educação Superior da FAETEC possui três coordenações, a saber: Pedagógica 

(Acadêmica), Administrativa (Desenvolvimento) e de Extensão e Pesquisa. 

Inicialmente, a Coordenação de Extensão e Pesquisa não havia sido efetivada, sendo 

criado o Núcleo de Projetos, Pesquisa e Extensão (NUPPE) para desenvolver as atividades 

atinentes àquela Coordenação. Em 2014, entretanto, a Coordenação de Extensão e Pesquisa 

foi finalmente efetivada. 

Em razão das mudanças mencionadas nos parágrafos anteriores, neste livro serão 

encontradas menções aos Institutos Superiores de Tecnologia (ISTs) e ao NUPPE quando as 

                                                           
2
 Este é o link com a notícia: http://www.rj.gov.br/web/vgovest/exibeconteudo?article-id=2009625  

3
 Aqui o link com a matéria: http://www.focoregional.com.br/Noticia/primeira-faculdade-publica-de-barra-

mansa-abr  

http://www.rj.gov.br/web/vgovest/exibeconteudo?article-id=2009625
http://www.focoregional.com.br/Noticia/primeira-faculdade-publica-de-barra-mansa-abr
http://www.focoregional.com.br/Noticia/primeira-faculdade-publica-de-barra-mansa-abr
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atividades desenvolvidas ocorreram no período em que existiam. Em outros momentos, a 

partir das alterações referidas, as menções passam a ser a FAETERJs e Coordenação de 

Extensão e Pesquisa. 

Ainda cabe ressaltar que, durante alguns meses, do ano de 2014, em razão da 

mudança de Presidente, vez que o então ocupante do cargo saiu da FAETEC para assumir 

outra função junto à Prefeitura da Cidade de Duque de Caxias, a Prof. Maria Cristina Lacerda, 

que era Vice-presidente Educacional, assumiu a Presidência e o Diretor da DESUP, Prof. 

Fernando Mota assumiu a Vice-Presidência Educacional e levou alguns membros de sua 

equipe para trabalhar com ele, entre eles a Coordenadora do NUPPE (Núcleo de Projetos, 

Pesquisa e Extensão, Prof. Themis Aline Calcavecchia dos Santos, que passou a exercer a 

função de Assessora Institucional da Vice-presidência Educacional. 

Em janeiro de 2015, há uma nova mudança na Presidência e o Prof. Fernando Mota 

retorna à função de Diretor da Diretoria de Educação Superior. 

Desta forma, em alguns momentos as menções serão a Diretor ou a Vice-presidente, 

dependendo da situação. 
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Cap. 2 – Método para a Elaboração do Livro 

Ronaldo Ribeiro Goldschmidt e Themis Aline Calcavecchia dos Santos 

O resgate da memória de uma instituição de ensino costuma ser uma tarefa difícil e 

muito trabalhosa. São várias as fontes de dados históricos que precisam ser localizadas e 

visitadas com cuidado e rigor a fim de relembrar, com a maior fidedignidade possível, os 

fatos ocorridos ao longo do tempo. O caso do resgate da memória da Pesquisa e da Extensão 

no contexto da Educação Superior da FAETEC não foi diferente. Certamente, muitos detalhes 

devem ter escapado. No entanto, as informações levantadas fornecem uma importante e 

representativa amostra dos trabalhos realizados durante período de 2005 até 2016.  

A fim de explicar o método de trabalho adotado, neste capítulo encontra-se descrito 

o processo seguido pelos organizadores para tentar levantar os dados e reconstituir um 

pouco da memória das ações de Pesquisa e Extensão promovidas pela Educação Superior da 

rede de ensino no referido período. 

Uma importante fonte de informação que, certamente, em muito enriqueceria o 

conteúdo exposto neste livro, era o site institucional da Rede FAETEC, construído e mantido 

no período de 2008 a 2014. Nesse site, esteve viva a dinâmica e a memória da Educação 

Superior da FAETEC durante o referido período. Todas as instâncias administrativas e 

unidades de ensino, incluindo aquelas ligadas à Educação Superior da FAETEC, se esmeravam 

em divulgar regularmente suas ações e resultados. Publicações acadêmicas, regulamentos, 

planejamentos, eventos, fotos e notícias em geral eram frequentemente publicados no 

espaço virtual, projetando a FAETEC para a Sociedade. Infelizmente, por questões 

tecnológicas relacionadas à segurança alheias aos mantenedores das informações e de seus 

usuários, o site foi retirado do ar e grande parte da informação nele disponível foi perdida. 

Felizmente, no caso da Educação Superior da FAETEC, existe uma extensa 

documentação que pode ser explorada. São livros publicados, regulamentos, projetos 

pedagógicos, relatórios, dentre muitos outros documentos, alguns deles pertencentes aos 

acervos pessoais de gestores e de docentes. A tabela 1 indica as principais fontes 

consultadas. 
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Tabela 1: Fontes de dados consultadas 

Fonte Consultada Descrição 

Escola Mandala: Uma Nova Concepção para o 
Ensino Tecnológico na Rede FAETEC. 

Livro elaborado pela equipe do então Instituto 
Superior de Tecnologia do Rio de Janeiro 
relatando sua proposta de projeto pedagógico 
elaborado em 2006. 

Escola Mandala em Ação: Conceitos, Propostas e 
Experiências do Instituto Superior de Tecnologia 
do Rio de Janeiro. 

Livro elaborado em 2009 pela equipe do então 
Instituto Superior de Tecnologia do Rio de 
Janeiro relatando algumas das principais 
experiências vividas com o projeto pedagógico 
do Instituto. 

Educação Superior na FAETEC: Muito Além da 
Sala de Aula Conquistas, Desafios e Perspectivas. 

Livro elaborado pela equipe da Diretoria de 
Educação Superior da Rede FAETEC relatando o 
período de 2007 a 2010. 

A Pesquisa e a Extensão no Instituto Superior de 
Tecnologia do Rio de Janeiro: Uma Análise 
Retrospectiva. 

Artigo publicado em 2011 na RevISTa - Revista 
Técnico-Científica Virtual do Instituto Superior 
de Tecnologia do Rio de Janeiro. 

Gestão do Conhecimento – Aprendizagem 
Organizacional: O Estudo de Caso do IST-Rio. 

Capítulo do livro Olhares sobre Gestão: Análise e 
Relatos de Experiência em Educação Profissional, 
publicado em 2014. 

Anais do I CAIS Anais do primeiro Congresso Acadêmico dos 
Institutos Superiores da FAETEC com publicação 
em 2004. 

Anais do II CAIS Anais do segundo Congresso Acadêmico dos 
Institutos Superiores da FAETEC com publicação 
em 2008. 

Anais do III CAIS Anais do terceiro Congresso Acadêmico dos 
Institutos Superiores da FAETEC com publicação 
em 2010. 

Anais do IV CAIS Anais do quarto Congresso Acadêmico dos 
Institutos Superiores da FAETEC com publicação 
em 2012. 

Projetos Pedagógicos Projetos pedagógicos institucionais e de cursos 
dos institutos superiores da FAETEC. 

Planos de Desenvolvimento Institucional PDIs dos institutos superiores da FAETEC, além 
do PDI da própria rede. 

Acervo institucional interno Acervos dos institutos superiores da FAETEC e da 
Diretoria de Educação Superior (DESUP). 

Acervos particulares. Acervos particulares de gestores e docentes 
contendo fotos e documentos armazenados ao 
longo do período de 2005 a 2016. 
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Outra iniciativa de levantamento de dados realizada foi um convite a todas as 

unidades de ensino da Educação Superior da Faetec para fornecer dados disponíveis em seus 

acervos sobre pesquisa e extensão. Cabe destacar que todas as unidades se prontificaram a 

participar. Todos os gestores e muitos docentes forneceram dados importantes e 

fundamentais neste resgate da memória sobre a pesquisa e a extensão na Educação 

Superior da Faetec. Nós, organizadores, somos muito gratos a todos pela colaboração. Sem 

as informações a nós encaminhadas, certamente, o texto final deste livro não seria tão 

completo. 

Diante de muitos dados, o primeiro passo em busca de sua consolidação foi a 

elaboração da estrutura e da organização de capítulos do novo livro. Os capítulos foram 

agrupados em quatro partes: considerações iniciais, dados sobre a pesquisa, dados sobre a 

extensão e considerações finais. 

Nas considerações iniciais (Parte I), houve uma preocupação em fornecer ao leitor 

uma contextualização da origem da Educação Superior na FAETEC, da sua estrutura e dos 

aspectos legais e históricos do seu desenvolvimento.  

Nas duas partes seguintes, o objetivo foi destacar as principais ações de pesquisa 

(Parte II) e de extensão (Parte III) realizadas pelas unidades de ensino vinculadas à DESUP e 

também pela própria DESUP. Essas ações compreenderam cursos, projetos, publicações, 

dentre diversas outras contribuições. Todas foram descritas em um nível de detalhamento 

compatível com o espaço disponível a fim de tornar viável uma edição impressa deste livro. 

Além das informações qualitativas que ilustram muitas das páginas do presente texto 

(sobretudo nas Partes II e III), os organizadores optaram por fornecer um levantamento 

quantitativo da produção da Pesquisa e da Extensão desenvolvida pela Educação Superior da 

FAETEC (Parte IV). Com a finalidade de obter números próximos da realidade, esse 

levantamento tomou como base o currículo Lattes dos docentes que atuaram junto as 

unidades de ensino vinculadas à DESUP no período de 2005 (ano de chegada dos primeiros 

docentes efetivos) até 2016, ano em que esta publicação foi escrita. Por se tratarem de mais 

de 600 colaboradores nesta situação, optou-se por reduzir o espaço de busca para o 

conjunto de docentes que foram efetivos (estatutários) em algum intervalo de tempo 

contido do período de levantamento. Não foram contabilizados, portanto, professores que 
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atuaram sob o regime de contratação temporária. Ao adotar este critério, o número de 

colaboradores foi reduzido para cento e dezessete, tornando viável o levantamento dos 

dados desejados. A fonte dos dados sobre a relação de docentes efetivos foi a própria 

DESUP. 

O processo de consulta ao currículo Lattes dos docentes foi realizado manualmente, 

via internet, por uma equipe de apoio. E teve a supervisão constante dos organizadores, com 

a finalidade de esclarecer dúvidas e guiar o levantamento. 

Para apoiar o processo, foi elaborada uma planilha eletrônica para contabilizar os 

dados consultados. Ela foi dividida em abas conforme a organização do próprio currículo 

Lattes: 

 Maior Titulação 

 Coordenação de Projetos de Pesquisa 

 Colaboração em Projetos de Pesquisa 

 Coordenação em Projetos de Extensão 

 Colaboração em Projetos de Extensão 

 Artigos Completos em Periódicos 

 Livros 

 Capítulos de Livros 

 Textos em Jornais e Revistas 

 Artigos em Anais de Congressos 

 Resumos Expandidos em Anais de Congressos 

 Resumos em Anais de Congressos 

 Apresentação de Trabalho 

 Participações em Eventos 

 Organização de Eventos 
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 Orientações de Iniciação Científica 

 Entrevistas e Comentários na Mídia 

 Cada aba da planilha foi preenchida com uma coluna contendo a relação de 

docentes efetivos e doze colunas, sendo uma para cada ano, de 2005 a 2016. A consulta ao 

currículo Lattes de cada docente teve como objetivo preencher as células referentes a cada 

ano para o docente em questão. A figura 1 apresenta uma visão da planilha parcialmente 

preenchida com as informações de maior titulação. Convém destacar, a título ilustrativo, que 

no exemplo, o docente (cujo nome foi omitido) atuou na Educação Superior da FAETEC 

apenas no período de 2005 a 2010. Por conseguinte, apenas as informações sobre ele no 

referido período foram contabilizadas. 

Cabe ressalvar ainda dois pontos importantes. Primeiro, os casos de coautoria de 

produções (por exemplo, artigos publicados por dois ou mais docentes da FAETEC) foram 

computados apenas uma única vez, evitando distorção nos valores absolutos levantados. O 

segundo aspecto a ser considerado é com relação aos dados das produções no ano de 2016. 

Como a finalização do levantamento de dados ocorreu em meados do referido ano, os 

quantitativos dessas produções refletem apenas 50% de um ano de trabalho, estando, 

certamente, abaixo da produção real do ano completo. 

A parte IV deste livro apresenta uma reflexão avaliativa acerca das conquistas obtidas 

ao longo dos anos e indica um conjunto de perspectivas para o desenvolvimento da pesquisa 

e da extensão na Educação Superior da rede de ensino. 

 

Figura 1: Exemplo de preenchimento parcial da planilha de apoio ao levantamento de dados realizado. 
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Cap. 3 – Primeiras Diretrizes para Institucionalização da Pesquisa e 

da Extensão na Educação Superior da FAETEC 

Themis Aline Calcavecchia dos Santos e Ronaldo Ribeiro Goldschmidt 

Em relação à pesquisa, “no Brasil, até a década de vinte, o sistema de ensino 

superior, foi formado por escolas autônomas, voltadas para a formação de profissionais 

liberais (como advogados, médicos, engenheiros, agrônomos) e a pesquisa dependeu muito 

de institutos, nacionais ou estaduais, boa parte dos quais voltados para investigações de 

interesse do país (como o Instituto Agronômico de Campinas, o Instituto Oswaldo Cruz do 

Rio de Janeiro).” (Durham, 1998). 

A partir dos anos 50, as universidades públicas passaram a ser 
consideradas peças-chave na concepção da política científica 
nacional, pois surgiram, nessa época, as principais lideranças 
nas comunidades científicas acadêmicas, que criaram as 
condições para uma política pública de ciência e tecnologia nos 
anos 60. A principal idéia era a formação de uma infra-
estrutura técnico-científica e uma massa crítica capazes de 
desenvolver matérias-primas e aumentar a produção e a 
produtividade industrial. Entretanto, no mundo real as coisas 
não funcionaram dessa forma, isto é, na prática, este esquema 
ajudou a aumentar o número de instituições de educação 
superior, mas foi incapaz de reforçar a tecnologia local, que 
permaneceu incipiente e, em geral, sem muita influência na 
estrutura produtiva. (Kawasaki, 1997). 

Pode-se observar que a pesquisa foi, paulatinamente, revestindo-se de uma 

importância para o país, considerando que, cada vez mais, o conhecimento e a tecnologia 

são sinônimos de poder e autonomia. Mas, ainda há uma grande lacuna a ser preenchida, 

como observa Kawasaki (1997), que diz respeito à relação da pesquisa com a sociedade. O 

que, em outros termos, significa dizer: a relação entre a pesquisa e os arranjos produtivos 

locais, a fim de gerar conhecimento a ser aplicado diretamente na atividade produtiva. Este 

é o papel da pesquisa aplicada, que encontra nos cursos tecnológicos um ambiente fértil, 

tendo em vista que são cursos voltados, basicamente, para atender às necessidades de 

forças produtivas locais e/ou regionais (Kawasaki, 1997). 

Este é o contexto da pesquisa que é desenvolvida nas diferentes Unidades de 

Educação Superior da Rede FAETEC. 
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Em agosto de 2007, a Diretoria de Educação Superior (DESUP) da FAETEC deu seus 

primeiros passos para a formalização e integração das ações do tripé formado pelas 

dimensões de ensino, pesquisa e extensão. Criou uma Coordenação de Extensão e Pesquisa 

com a missão de “propor, articular, desenvolver, acompanhar e avaliar uma política de 

extensão e pesquisa que seja democrática, transparente, contínua e institucionalmente 

integrada ao ensino no contexto da Educação Superior da Rede FAETEC” (Goldschmidt et al, 

2011). 

Desde então, a Coordenação de Extensão e Pesquisa vem norteando suas atividades 

pelas orientações e princípios estabelecidos no documento intitulado “Diretrizes para 

Institucionalização da Extensão e da Pesquisa no Ensino Superior da FAETEC”4, que integra o 

livro da Diretoria de Educação Superior (Goldshmidt et al, 2011). Como consequência, tem 

procurado apoiar e viabilizar a integração de ações de ensino, pesquisa e extensão tanto 

junto aos Institutos Superiores da Fundação quanto no contexto da própria Diretoria de 

Educação Superior da rede. 

Ainda em 2007, a Coordenação de Extensão e Pesquisa, em parceria com as unidades 

de ensino vinculadas à DESUP, criou um grupo de trabalho e elaborou um documento 

propondo um conjunto de metas prioritárias da Pesquisa e Extensão a serem perseguidas 

pela rede de Educação Superior da FAETEC. Essas metas encontram-se reproduzidas na 

tabela 2. 

Considerando a impossibilidade de atender em um primeiro momento a todas as 

diretrizes estabelecidas no documento, a coordenação, apoiada pela direção da DESUP, 

optou por estabelecer prioridades de ação. Na tabela 2, encontra-se a relação de metas que 

foram priorizadas durante o período de 2007 a 2010. (Goldschmidt et al, 2011). 

Tabela 2: Metas Prioritárias da Pesquisa e Extensão da Educação Superior da FAETEC – 2007 a 

2010 

Número Metas 

01 Criação e operacionalização de um Fórum de Extensão e Pesquisa no Ensino 

                                                           
4
 O Documento inicial, intitulado “Institucionalização da Extensão e da Pesquisa no Ensino Superior da 

Faetec” encontra-se no Anexo C deste livro. 
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Superior da FAETEC que tenha como objetivos: 

 Debater as diretrizes voltadas à extensão e à pesquisa na Rede FAETEC 

 Propiciar o intercâmbio de experiências 

 Definir instrumentos de avaliação das ações de extensão e pesquisa 

 Realizar avaliação permanente 

 Encaminhar novas propostas 

02 Representação da Extensão e Pesquisa nos Conselhos da FAETEC. 

03 Institucionalização da extensão e da pesquisa nos PDIs de cada unidade e no 
PDI da FAETEC. Definição do plano de desenvolvimento de infraestrutura 
institucional de extensão e pesquisa 

04 Apoio financeiro aos docentes para a apresentação de trabalhos em 
congressos científicos dentro e fora do estado do Rio de Janeiro. Tal apoio se faz 
necessário para cobrir despesas com inscrições, passagens e estadia. 

05 Estímulo aos discentes na utilização das horas de atividades 
complementares em atividades nos programas de extensão e pesquisa. 

06 Definição de uma política única de alocação de horas docentes em 
atividades de extensão e pesquisa, com critérios claros e mensuráveis de avaliação 
de resultados. 

07 Revisão do plano de carreira docente de forma a considerar ações de 
extensão e pesquisa de forma equivalente às demais ações acadêmicas no que 
tange à avaliação docente para fins de progressão funcional horizontal. 

08 Criação/Ampliação de programas institucionais que integrem Extensão, 
Pesquisa e Ensino. Prioridades: 

 Pós-Graduação (com foco na capacitação docente e suas áreas de 
conhecimento) 

 Bolsas de Extensão (PIBEX) 

 Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) 

 Formação Continuada (Aperfeiçoamento de Docentes e Funcionários) 

 Imagem, Memória e Divulgação Institucional 

09 Realização contínua e anual de novas edições do CAIS – Congresso 
Acadêmico dos Institutos Superiores da FAETEC. 

10 Criação/Consolidação de convênios e parcerias junto a universidades 
públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro, preferencialmente. 

11 Criação/Consolidação de convênios e parcerias junto a outras instituições 
tais como empresas, organizações governamentais e não governamentais, entre 
outras. 
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12 A definição e a implantação/fortalecimento das linhas de pesquisa aplicada 
de atuação de cada instituto do Ensino Superior da FAETEC. 

13 Normatização das atividades de extensão e pesquisa no ensino superior da 
FAETEC. 

14 Definição e implantação de mecanismos objetivos de avaliação de 
resultados e produção em Extensão e Pesquisa. 

15 Concepção, implementação e operacionalização de um sistema de 
informações contendo detalhes sobre a memória das ações de extensão e pesquisa 
na Rede FAETEC.  

16 Criação de uma Biblioteca Virtual do Ensino Superior da FAETEC, integrada 
ao banco de dados do portal, cujo objetivo seja disponibilizar para a Sociedade, toda 
a produção realizada. 

17 Criação de uma Revista (eletrônica e/ou impressa) do Ensino Superior da 
FAETEC, para publicação de artigos científicos produzidos por docentes da rede e 
por convidados de renome no meio científico. 

18 Participação em editais e patrocínios promovidos por instituições públicas e 
privadas de apoio à extensão e à pesquisa. 
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PARTE II – A PESQUISA 

Cap. 4 – Aspectos Administrativos 

Themis Aline Calcavecchia dos Santos e Ronaldo Ribeiro Goldschmidt 

A fim de apoiar as atividades operacionais desenvolvidas pela Coordenação de 

Extensão e Pesquisa, a DESUP (Diretoria de Educação Superior da Rede FAETEC) criou, pelo 

ato normativo interno número 01/2008, o Núcleo de Projetos, Pesquisa e Extensão da 

Educação Superior da FAETEC (NUPPE). 

Ainda com o objetivo de promover apoio às atividades da Coordenação de Extensão e 

Pesquisa, foram instituídos os seguintes programas institucionais, detalhados no capítulo 7 

do livro “Educação Superior na FAETEC: Muito Além da Sala de Aula Conquistas, Desafios e 

Perspectivas” (op. cit. P. 167 e seguintes): 

 PAP – Programa de Apoio a Publicações Institucionais: Procura articular um conjunto 

integrado de ações voltado à produção de publicações com excelência de qualidade 

cujo conteúdo tenha sido elaborado por membros da comunidade do ensino superior 

da fundação. 

 PAE – Programa de Apoio a Eventos: Busca articular um conjunto integrado de ações 

voltado à operacionalização, avaliação e catalogação de eventos promovidos pelas 

unidades de ensino superior da rede de ensino, assim como apoio à participação de 

membros das referidas unidades em eventos externos. 

 PMD – Programa de Apoio à Memória e Divulgação da Educação Superior da FAETEC: 

Visa articular um conjunto integrado de ações voltado à criação e à consolidação de 

uma identidade do ensino superior da FAETEC junto à comunidade científica e à 

sociedade brasileira, assim como o registro e a divulgação das ações realizadas e dos 

resultados obtidos pela Educação Superior da rede. 

 PPD – Programa de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Institucional: tem como 

objetivo geral articular um conjunto integrado de ações voltado ao desenvolvimento 

institucional assim como ao desenvolvimento de pesquisa científica aplicada. Espera-

se que o PPD, integrado ao PAP, promova e consolide a identidade da FAETEC como 
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instituição desenvolvedora de pesquisa junto à comunidade científica e à sociedade 

brasileira. 

Foram muitas e significativas as conquistas obtidas pela Educação Superior da 

FAETEC com o apoio direto da Coordenação de Extensão e Pesquisa. A tabela 3 relaciona 

algumas das principais conquistas com as metas priorizadas, apresentadas e comentadas no 

capítulo 3. Maiores detalhes sobre a produção institucional da Educação Superior da FAETEC 

podem ser obtidos no capítulo 8 do livro da Educação Superior1, que relaciona o que foi 

realizado no período de 2007 a 2010. 

Tabela 3: Conquistas e Metas Prioritárias – Coordenação de Extensão e Pesquisa 

Conquistas Metas 

 Realização de nove Fóruns da 
Educação Superior da FAETEC.  

 Criação e utilização efetiva do grupo de 
discussão virtual sobre pesquisa 
extensão: 
gtaipesquisaeextensao@googlegroups.
com  

1. Criação e operacionalização de 
um Fórum de Pesquisa e 
Extensão no Ensino Superior da 
FAETEC. 

 Institucionalização da pesquisa e da 
extensão nos PDIs do IST-Rio (Instituto 
Superior de Tecnologia do Rio de 
Janeiro) e do IST-Paracambi (Instituto 
Superior de Tecnologia de Paracambi) 

2. Representação da Extensão e 
Pesquisa nos Conselhos da 
FAETEC. 

3. Institucionalização da pesquisa 
e da extensão nos PDIs de cada 
unidade e no PDI da FAETEC. 
Definição do plano de 
desenvolvimento de 
infraestrutura institucional de 
extensão e pesquisa 

 Apoio financeiro para participação em 
alguns eventos de interesse da FAETEC 
foi obtido de forma pontual. (Vide 

capítulo 9 do livro “Educação 
Superior na FAETEC: Muito Além da 
Sala de Aula Conquistas, Desafios e 
Perspectivas” para maiores detalhes). 

4. Apoio financeiro aos docentes 
para a apresentação de 
trabalhos em congressos 
científicos dentro e fora do 
estado do Rio de Janeiro. Tal 
apoio se faz necessário para 
cobrir despesas com inscrições, 
passagens e estadia. 

 Implantação no IST-Rio (Instituto 
Superior de Tecnologia do Rio de 
Janeiro) de uma política de utilização 
de horas em Projetos de Iniciação 

5. Estímulo aos discentes na 
utilização das horas de 
atividades complementares em 
atividades nos programas de 

mailto:gtaipesquisaeextensao@googlegroups.com
mailto:gtaipesquisaeextensao@googlegroups.com
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Científica como Atividade 
Complementar e Estágio. 

extensão e pesquisa. 

 

 Elaboração de proposta encaminhada à 
Comissão para Revisão do Plano de 
Cargos e Salários da FAETEC. 

6. Definição de uma política única 
de alocação de horas docentes 
em atividades de extensão e 
pesquisa, com critérios claros e 
mensuráveis de avaliação de 
resultados. 

 Participação da Comissão para Revisão 
do Plano de Cargos e Salários da 

FAETEC. Vide capítulo 9 do livro 
“Educação Superior na FAETEC: 
Muito Além da Sala de Aula 
Conquistas, Desafios e 
Perspectivas” para ter acesso ao 
conjunto de propostas encaminhadas 
pela comunidade da Educação 
Superior. 

7. Revisão do plano de carreira 
docente de forma a considerar 
ações de extensão e pesquisa 
de forma equivalente às 
demais ações acadêmicas no 
que tange à avaliação docente 
para fins de progressão 
funcional horizontal. 

 Implantação do Curso de Pós-
Graduação em Gestão da Tecnologia 
da Informação em Ambientes 
Educacionais no IST-Rio. 

 Implantação do Programa de Iniciação 
Científica no IST-Rio. 

 Implantação do Programa de Formação 
Continuada (FOCO).  

 Implantação do sítio da DESUP: 
www.FAETEC.rj.gov.br/DESUP  

 Levantamento do perfil dos Institutos 
Superiores da FAETEC. 

 Implantação de cursos de Pós-
graduação lato sensu em diferentes 
Unidades de Educação Superior da 
Rede. 

8. Criação/Ampliação de 

programas institucionais que 

integrem Extensão, Pesquisa e 

Ensino. Prioridades: 

 Pós-Graduação (com foco na 

capacitação docente e suas 

áreas de conhecimento) 

 Bolsas de Extensão (PIBEX) 

 Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC) 

 Formação Continuada 

(Aperfeiçoamento de 

Docentes e Funcionários) 

 Imagem, Memória e 

Divulgação Institucional 

 Realização do II, III , IV e V CAES nos 
anos de 2008, 2010, 2012 e 2014, 

9. Realização contínua e anual de 

http://www.faetec.rj.gov.br/desup
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respectivamente. novas edições do CAES – 

Congresso Acadêmico da 

Educação Superior da FAETEC. 

 Foi assinado um protocolo de 
intenções com a PUC/RJ para 
oferecimento de cursos de pós-
graduação para os funcionários da 
FAETEC, incluindo Mestrado e 
Doutorado. 

 Foram firmados convênios com 04 
instituições de ensino superior do Rio 
de Janeiro para atender às demandas 
dos funcionários da FAETEC, conforme 
discriminado abaixo: 

Instituição 
Conveniada 

Áreas de Formação 

Universidade 
Veiga de 
Almeida 

Graduação; 
Graduação à 
Distância;Graduação 
Tecnológica 

Universidade 
Celso Lisboa 

Bacharelado; 
Formação Superior 
e Licenciatura. 

Associação 
S.Judas 
Tadeu 

Pedagogia 

Faculdade 
Betténcourt 
da Silva 

Licenciatura em 
Eletrônica e 
Construção Civil 

 

10. Criação/Consolidação de 

convênios e parcerias junto a 

universidades públicas e 

privadas do estado do Rio de 

Janeiro, preferencialmente. 

 Convênio com o Centro de Defesa dos 
Direitos Humanos de Petrópolis 
oferecendo cursos de capacitação de 
jovens atendidos pelos Programas do 
Centro e também cursos voltados para 
a formação da cidadania e humanismo 
para os docentes da FAETEC 

 Credenciamento da FAETEC junto ao 
CNPq como instituição desenvolvedora 
de pesquisa. 

 Credenciamento do IST-Paracambi 
junto ao CNPq como unidade de ensino 

11. Criação/Consolidação de 
convênios e parcerias junto a 
outras instituições tais como 
empresas, organizações 
governamentais e não 
governamentais, entre outras. 
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vinculada à FAETEC. 

 Cooperação Técnica com a ONG Terra 
Azul, com capacitação em Gestores 
Ambientais. 

 Cooperação Técnica com o INMETRO 
com oferecimento de Curso de Pós-
graduação em Metrologia de Software 
na Faeterj-Rio 

 Cooperação Técnica com a FIOCRUZ 
realizando pesquisas com a Faeterj-Rio. 

 Carta de Intenções com a Faculdade 
Zumbi dos Palmares. 

 Plano de carreira aprovado pela ALERJ. 
12. A definição e a 

implantação/fortalecimento 
das linhas de pesquisa aplicada 
de atuação de cada instituto do 
Ensino Superior da FAETEC. 

13. Normatização das atividades 
de extensão e pesquisa no 
ensino superior da FAETEC. 

14. Definição e implantação de 
mecanismos objetivos de 
avaliação de resultados e 
produção em Extensão e 
Pesquisa. 

 Implantação do sítio da DESUP: 
www.FAETEC.rj.gov.br/DESUP 

 Implantação do sítio do IST-Rio: 
www.FAETEC.rj.gov.br/ist-rio  

15. Concepção, implementação e 
operacionalização de um 
sistema de informações 
contendo detalhes sobre a 
memória das ações de 
extensão e pesquisa na Rede 
FAETEC.  

 

 Implantação do Banco de Teses e 
Dissertações no site da DESUP. 

 Divulgação da Produção Institucional 
da Educação Superior no site da 
DESUP.  

16. Criação de uma Biblioteca 
Virtual do Ensino Superior da 
FAETEC, integrada ao banco de 
dados do portal, cujo objetivo 
seja disponibilizar para a 
Sociedade, toda a produção 
realizada. 

 Publicação das revistas institucionais: 
EDU.TEC e DEMOCRATIZAR.  

17. Criação de uma Revista 
(eletrônica e/ou impressa) do 
Ensino Superior da FAETEC, 
para publicação de artigos 

http://www.faetec.rj.gov.br/desup
http://www.faetec.rj.gov.br/ist-rio
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científicos produzidos por 
docentes da rede e por 
convidados de renome no meio 
científico. 

 Obtenção de fomento junto à FAPERJ 
para vários projetos 

18. Participação em editais e 
patrocínios promovidos por 
instituições públicas e privadas 
de apoio à extensão e à 
pesquisa. 

 Apoio ao processo de expansão da 
oferta de ensino superior tecnológico 
pela Fundação de Apoio à Escola 
Técnica do Estado do Rio de Janeiro. 

19. Apoio ao processo de expansão 
da oferta de ensino superior 
tecnológico pela Fundação de 
Apoio à Escola Técnica do 
Estado do Rio de Janeiro. 

 Cadastramento de grupos de pesquisa 
da Educação Superior da FAETEC junto 
ao CNPq. 

20. Cadastramento de grupos de 
pesquisa da Educação Superior 
da FAETEC junto ao CNPq. 

 

Uma parte significativa das metas indicadas foram alcançadas integral ou 

parcialmente. Entre as metas alcançadas integralmente, podemos destacar as de número 1, 

5, 9 e 17. O conjunto de metas alcançadas parcialmente compreende aquelas de número 3, 

4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18. Embora tais metas sejam objeto de discussão 

específica em diversos pontos deste livro, gostaríamos de enfatizar, neste momento, que 

todas as intenções cujo poder de alçada coube aos institutos superiores e à Diretoria de 

Educação Superior avançaram em alguma medida. Alguns mais, outros menos, em função de 

circunstâncias específicas cujo teor escapa do propósito deste livro. No entanto, é 

importante ressaltar que no caso de metas nem iniciadas, como as de número 2 e 6, o poder 

decisório esbarra em questões políticas e/ou financeiras que somente com o tempo e o 

amadurecimento institucional, a Faetec poderá tratar. 

 Duas considerações importantes acerca da meta 8 precisam ser feitas:  

 Embora, a Educação Superior da Faetec ainda não disponha de programas específicos 

voltados ao fomento da iniciação científica e da extensão, diversos projetos foram 

(vários ainda estão sendo) apoiados por órgãos governamentais tais como FAPERJ, 

CNPq e Ministério da Educação e Cultura. A concessão de bolsas de iniciação 

científica e tecnológica aos discentes dos cursos superiores da Faetec é uma mostra 
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importante de que a fundação é reconhecida pelos órgãos competentes como uma 

instituição com potencial para colaborar no avanço científico e tecnológico do estado 

e até mesmo do país. 

 O programa de formação continuada da Faetec (FOCO) não somente foi iniciado 

como vem se desenvolvendo de uma forma bem interessante, diante de providências 

como a criação de uma universidade corporativa própria a fim de cuidar do 

aprimoramento profissional dos funcionários da rede.  

Cabe destacar como conquista a própria elaboração do documento com as diretrizes 

para institucionalização da extensão e da pesquisa no ensino superior da rede FAETEC. O 

capítulo 6 do Livro “Educação Superior na FAETEC: Muito Além da Sala de Aula Conquistas, 

Desafios e Perspectivas” da DESUP apresenta a íntegra das diretrizes propostas (Goldschmidt 

et al., 2011). 

Por fim, cabe mencionar que as metas 19 e 20, não constantes entre as metas 

originalmente propostas, foram incluídas posteriormente.  

A meta 19 está diretamente relacionada à pesquisa e à extensão, uma vez que a 

implantação de novos cursos tecnológicos no estado amplia as possibilidades de ação em 

pesquisa aplicada junto à comunidade fluminense. 

O cumprimento da meta 20 também representou uma importante conquista para a 

Educação Superior da Faetec, pois, ao incluir seus grupos de pesquisa na rede do CNPq, deu 

um importante passo na direção da consolidação e da projeção da rede de ensino como uma 

instituição que atua no avanço científico e tecnológico do estado do Rio de Janeiro. 
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Cap. 5 – Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa 

Themis Aline Calcavecchia dos Santos e Ronaldo Ribeiro Goldschmidt 

Em uma perspectiva geral, os Institutos Superiores5 da FAETEC dividem-se em dois 

grandes grupos: um grupo compreende os Institutos que vem atuando na área da Educação 

e o outro abrange os Institutos com atuação em áreas tecnológicas. A tabela 4 relaciona os 

Institutos Superiores da FAETEC com suas áreas de atuação. 

Tabela 4: Institutos Superiores da FAETEC e Áreas de Atuação 

Instituto Superior Área de Atuação Ano de 
Criação 

Situação Atual 

Instituto Superior de Tecnologia 
do Rio de Janeiro 

Computação e Informática 2002 “Transformado” em 
Faculdade de 
Educação Tecnológica 
do Rio de Janeiro – 
Campus Rio - 
“FAETERJ-Rio” 

Instituto Superior de Tecnologia 
de Petrópolis 

Computação e Informática 2002 “Transformado” em 
FAETERJ-Petrópolis 

Instituto Superior de Tecnologia 
de Paracambi 

Computação e Informática 2002 “Transformado” em 
FAETERJ-Paracambi 

Instituto Superior de Educação 
do Rio de Janeiro 

Educação 1998 Antigo Instituto de 
Educação do Rio de 
Janeiro, a partir de 
1998 passou a ser 
Instituto Superior  

Instituto Superior de Educação 
Professor Aldo Muylaert 

Educação 1998 Antigo Instituto de 
Educação Professor 
Aldo Muylaert, a partir 
de 1998 passou a ser 
Instituto Superior 

Instituto Superior de Santo 
Antônio de Pádua 

Educação 2002 Faculdade de 
Educação Tecnológica 
do Rio de Janeiro – 
Campus Pádua – 
“FAETERJ-Pádua 

                                                           
5
 A partir de 2012, com o Decreto do Governador do Estado do Rio de Janeiro, os Institutos Superiores de 

Tecnologia (ISTs) e os Institutos Superiores de Educação (ISEs) passaram a ser denominados de Faculdades de 

Educação Tecnológica do Rio de Janeiro (FAETERJs), excetuando-se os centenários Instituto Superior de 

Educação do Rio de Janeiro (ISERJ) e o Instituto Superior de Educação Prof. Aldo Muylaert (ISEPAM). 
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Instituto Superior de Educação 
de Itaperuna 

Educação 2002 Faculdade de 
Educação Tecnológica 
do Rio de Janeiro – 
Campus Itaperuna – 
“FAETERJ-Itaperuna” 

Instituto Superior de Educação 
de Bom Jesus do Itabapoana 

Educação 2002 Faculdade de 
Educação Tecnológica 
do Rio de Janeiro – 
Campus Bom Jesus – 
“FAETERJ-Bom Jesus” 

Instituto Superior de Educação 
de Três Rios  

Educação 2002 Faculdade de 
Educação Tecnológica 
do Rio de Janeiro – 
Campus Três Rios – 
“FAETERJ-Três Rios” 

Faculdade de Educação 
Tecnológica do Rio de Janeiro – 
Campus Caxias 

Processos Gerenciais 2010 Faculdade de 
Educação Tecnológica 
do Rio de Janeiro – 
Campus Caxias - 
“FAETERJ-Caxias” 

Faculdade de Educação 
Tecnológica do Rio de Janeiro – 
Campus Barra Mansa 

Computação e Informática 2014 Não houve mudança.  

Faculdade de Educação 
Tecnológica do Rio de Janeiro – 
Campus Volta Redonda 

Processos Gerenciais 2014 Não houve mudança. 

 

Em consonância com o perfil dos seus Institutos Superiores, a FAETEC vem realizando 

pesquisas nas áreas de Educação, Computação e Informática e Meio Ambiente. Uma análise 

mais detalhada dos projetos e produções geradas pela Educação Superior na rede revela 

uma prevalência de interesse dos docentes nas seguintes linhas de pesquisa: (a) Tecnologia 

Educacional; (b) Sistemas de Informação; (c) Inteligência Computacional, (d) Meio Ambiente. 

O referido interesse pode ser confirmado a partir das informações dos grupos de 

pesquisa da FAETEC oficialmente registrados junto ao CNPq (vide quadro 1).  
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Quadro 1: Grupos de pesquisa vinculados à Educação Superior da Faetec (informações extraídas do 

sistema de grupos de pesquisa do CNPq 

 

 

 

 

A seguir, a título ilustrativo, encontram-se exemplos de Grupos de Pesquisa 

informados pela Unidade FAETERJ-Paracambi.6 

1) GETI – Grupo de Estudos em Tecnologias da Informação 

                                                           
6
 Informações fornecidas pela unidade de ensino. 
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O grupo de pesquisa tem como objetivo gerenciar, orientar e capacitar os discentes 

no desenvolvimento de softwares voltados para as demandas externas (empresas parceiras) 

e internas (propostas pelo próprio curso ou voltados para a Instituição). Busca também 

propiciar aos pesquisadores uma análise crítica das diferentes modalidades decorrentes do 

avanço da Informática e da Comunicação, propondo, por meio de um diálogo 

interdisciplinar, reflexões e práticas relacionadas à formação dos indivíduos e aos processos 

educativos contemporâneos. 

Linhas de Pesquisa: 

1) Tecnologias da Computação 

2) Análise, Projeto e Desenvolvimento de Sistemas 

3) Gestão, Empreendedorismo e Inovações Tecnológicas 

Docentes: 

Alexandre Domingues Gonçalves 

Carlos Eduardo Costa Vieira (LÍDER) 

Carlos Leonardo Tresse 

Frederico Guilherme Ferreira Lima 

José Augusto Teixeira de Lima Junior 

Victor Rodrigues de Azevedo 

Frederico Augusto de Almeida 

Renato de Souza Torquilho 

2) CT&I e meio ambiente 

Pesquisar e desenvolver métodos voltados para questões relacionadas ao meio 

ambiente sob uma ótica inter, multi e transdisciplinar, abordando os conceitos de 

sustentabilidade (desenvolvimento econômico integrado à questão social e ambiental), 

saúde, cidadania, respeito, educação e humanização. 

Linhas de Pesquisa: 
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1) Avaliação, monitoramento e qualidade ambiental 

2) Recuperação de áreas degradadas 

3) Legislação e conformidade ambiental 

4) Planejamento e gestão ambiental 

5) Saúde, sociedade e meio ambiente 

6) Economia, energia e meio ambiente 

Docentes: 

Adriana Cazelgrandi Torres 

Iamara da Silva Andrade (LÍDER) 

João Gabriel Monteiro e Silva 

Katia Regina Araújo da Silva 

Leonardo Pinheiro Gomes 

Liliane Jucá Lemos da Silva Porto 

Marcia Lie Ayukawa 

Marcio de Brito Serafim 

Victor Rodrigues de Azevedo 

 

3) Laboratório de Monitoramento Ambiental 

O LAMONA atua no monitoramento ambiental realizando levantamentos florísticos e 

estudos de fitosociedade, avaliação da qualidade da água e do solo, levantamentos 

entomológicos, avaliação da relação entre o ambiente e a percepção de saúde da população 

residente. O LAMONA atua também na extensão, expondo as coleções didáticas em eventos 

de difusão científica e interagindo com as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, 

Agricultura e Defesa Civil de Paracambi. Na gestão hídrica, incentiva e fomenta a 

participação de docentes e discentes do Comitê de Bacias Hidrográficas do Guandu. 
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Linhas de Pesquisa: 

1) Biodiversidade e meio ambiente 

2) Saúde, sociedade e meio ambiente 

Docentes: 

Daniel Vazquez Figueiredo 

Franziska Huber (LÍDER) 

Liliane Jucá Lemos da Silva Porto 

Marcia Lie Ayukawa 

Romilda Maria Alves de Lemos 

Tereza Aparecida Ferreira 

 

4) Conceitos em educação e novas tecnologias educacionais 

Desenvolver pesquisas na área de educação (nas temáticas: ambiental, saúde, exatas, 

informática e linguagens), focando na compreensão da qualidade do aprendizado, na 

avaliação de técnicas e tecnologias utilizadas em sala de aula e ambientes extraclasse e no 

desenvolvimento de novas tecnologias para um processo multidisciplinar de ensino e 

aprendizagem. 

Linhas de Pesquisa: 

1) Saúde, sociedade e meio ambiente 

2) Desenvolvimento de novas tecnologias ambientais 

3) Legislação e conformidade ambiental 

4) Utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação na Matemática 

5) Linguagens, Práticas Educativas e Tecnologias 

Docentes: 
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Artur Sérgio Lopes 

Ataíde José Mescolin Veloso 

Cinthia da Silva Lisboa 

Fausto Amaro da Silva Araújo 

Hudson dos Santos Barros 

Katia Regina Araújo da Silva 

Leonardo Pinheiro Gomes 

Marcella Tatagiba Pereira 

Romir Almeida dos Reis 

Tulio Queto de Souza Pinto (LÍDER) 

Por fim, abaixo são apresentados, também a título ilustrativo, os detalhamentos das 

linhas de pesquisa informados pela FAETERJ/Paracambi.7 

I - Gestão Ambiental 

1) Avaliação, monitoramento e qualidade ambiental 

Estudos sobre os impactos econômicos, sociais e ambientais e de medidas de 

prevenção e controle aplicáveis, incluindo fases de monitoramento e levantamento da 

qualidade ambiental, visando à melhoria ambiental e de qualidade da saúde humana. 

Avaliação dos efeitos da poluição atmosférica, hídrica e de solo no meio ambiente e na 

saúde humana, assim como a compreensão dos benefícios e impactos do gerenciamento de 

resíduos. 

Docentes: 

Cinthia da Silva Lisboa 

Fábio Henrique Silva dos Santos 

Franziska Huber 

                                                           
7
 Informações fornecidas pela unidade de ensino. 
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Iamara da Silva Andrade 

Janaina da Silva Vetorazzi 

Romilda Maria Alvez de Lemos 

Romir de Almeida Reis 

 

2) Biodiversidade e meio ambiente 

Pesquisas sobre a biodiversidade e diferentes ecossistemas regionais, permitindo 

geração de conhecimentos para manejo e conservação. Os estudos abrangem ecologia 

urbana, paisagismo e agroecologia, possibilitando análises de problemas socioambientais 

regionais e globais para o desenvolvimento de políticas de conservação. 

Docentes: 

Daniel Vazquez Figueiredo 

Tereza Aparecida Ferreira Dornellas 

 

3) Recuperação de áreas degradadas 

Promoção de estudos para geração de projetos de recuperação e mitigação de áreas 

degradadas, com solução para reflorestamento, recuperação e proteção de recursos hídricos 

e solo, visando ao futuro manejo adequado e restabelecimento de potencial produtivo e/ou 

ecológico. 

Docentes: 

Liliane Jucá Lemos da Silva Porto 

Márcia Lie Ayukawa 

4) Legislação e conformidade ambiental 

Estudos sobre a legislação vigente sobre o meio ambiente e áreas afins, assim como 

sua aplicabilidade frente às realidades locais, incorporando metodologias quantitativas e 

qualitativas que permitam atenção às normas ambientais em escala local e regional. 
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Docentes: 

João Gabriel Monteiro e Silva 

Leila Pereira de Carvalho 

Marcio de Brito Serafim 

 

5) Planejamento e gestão ambiental 

Pesquisas para a compreensão das relações ambientais que integrem análise de 

riscos, indicadores de sustentabilidade e geoprocessamento, viabilizando o 

desenvolvimento, a elaboração e a aplicação de sistemas e políticas públicas associadas à 

gestão ambiental em áreas urbanas, industriais ou rurais, buscando-se a participação da 

comunidade na implementação dessas políticas. 

Docentes: 

Artur Sérgio Lopes 

João Gabriel Monteiro e Silva 

Renato de Souza Torquilho 

 

6) Saúde, sociedade e meio ambiente 

Estudos sobre o meio urbano e rural e a interação entre sociedade e ambiente, com 

foco nos benefícios e impactos da implementação de políticas públicas relativas à promoção 

da saúde. Pesquisa sobre doenças, vetores e pragas domésticas e seus impactos, com vistas 

à implementação de políticas e recursos educacionais específicos para a saúde e a segurança 

do trabalho. 

Docentes: 

Franziska Huber 

Iamara da Silva Andrade 

Kátia Regina Araújo da Silva 
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Túlio Queto de Souza Pinto 

 

7) Economia, energia e meio ambiente 

Pesquisas relacionadas a fontes de energia, abrangendo a produção, o consumo e a 

composição do preço final, com avaliação das consequências ambientais desse processo e de 

políticas públicas associadas. Elaboração de novos projetos ambientais de energia e/ou 

economia e suas repercussões locais e globais. 

Docentes: 

Adriana Cazelgrandi Torres 

Cinthia da Silva Lisboa 

Fausto Amaro da Silva Araújo 

Paulo Fernando de Araújo Santos 

 

8) Desenvolvimento de novas tecnologias ambientais 

Estudo voltado para a elaboração de conhecimentos gerais, científicos e tecnológicos 

que permitam o desenvolvimento de novas tecnologias e/ou alternativas viáveis para 

conservação e monitoramento do meio ambiente, avaliação de impactos ambientais ou 

prospecção ambiental. Desenvolvimento de tecnologias de educação ambiental, 

agroecológicas ou de saúde. 

Docentes: 

Ataíde José Mescolin Velosos 

Iamara da Silva Andrade 

Márcia Lie Ayukawa 

Túlio Queto de Souza Pinto 
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II - Sistemas de Informação 

1) Tecnologias da Computação 

Pesquisas cujo objetivo é a elaboração de trabalhos e/ou projetos fundamentados 

em estudos científicos da área de Tecnologia da Informação (TI), abrangendo as seguintes 

especialidades: Algoritmos, Sistemas Operacionais, Banco de Dados, Redes Convergentes, 

Inteligência Artificial, Computação Gráfica, Gestão de TI e Segurança da Informação. 

Docentes: 

Alexandre Domingues Gonçalves 

Carlos Eduardo Costa Vieira 

Carlos Leonardo Tresse 

Frederico Guilherme Ferreira Lima 

José Augusto Teixeira de Lima Junior 

Victor Rodrigues de Azevedo 

 

2) Análise, Projeto e Desenvolvimento de Sistemas 

Pesquisas cujo objetivo é desenvolver soluções de Tecnologia da Informação para 

empresas e/ou instituições baseadas em metodologias de desenvolvimento de software com 

características particularizadas, de acordo com as exigências de um Projeto de Sistema 

Informatizado. 

Docentes: 

Alexandre Domingues Gonçalves 

Carlos Eduardo Costa Vieira 

Carlos Leonardo Tresse 

Frederico Guilherme Ferreira Lima 

José Augusto Teixeira de Lima Junior 
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Victor Rodrigues de Azevedo 

 

3) Utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação na Matemática 

Pesquisas com a finalidade de apresentar aos professores de matemática do ensino 

básico e superior e disciplinas afins novos recursos tecnológicos decorrentes do avanço da 

Informática e da Comunicação. Propor formas inovadoras de pensamento e ação pedagógica 

apoiadas na utilização desses recursos. Extensão desses estudos a temas pertinentes da 

História da Ciência e das Teorias Cognitivas, entre outros temas relacionados à área da 

Matemática. 

Docentes: 

Fausto Amaro da Silva Araújo 

Marcela Tatagiba Pereira 

Romir Almeida dos Reis 

 

4) Linguagens, Práticas Educativas e Tecnologias 

Estudos que objetivam uma análise crítica das diferentes modalidades de tecnologia 

em diferentes contextos socioculturais e educacionais, com proposta de pesquisas  

interdisciplinares e ações pedagógicas que viabilizem uma compreensão interventiva dos 

processos educativos e dos agentes participantes desses processos. Elaboração de 

arcabouços teóricos e/ou ferramentas que possibilitem uma articulação dialógica efetiva 

entre a tecnologia, os espaços de produção do saber e as práticas educativas. 

Docentes: 

Artur Sérgio Lopes 

Ataíde José Mescolin Velosos 

Hudson dos Santos Barros 

Leonardo Pinheiro Gomes 
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5) Gestão, Empreendedorismo e Inovações Tecnológicas 

Pesquisas com foco na análise de conceitos e processos de gestão e 

empreendedorismo associados ao desenvolvimento de novas tecnologias. Elaboração de 

recursos tecnológicos que ofereçam melhorias aos segmentos que compõem os variados de 

ciclo de gestão da informação e da estrutura organizacional. 

Docentes: 

Frederico Augusto de Almeida 

Renato de Souza Torquilho 
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Cap. 6 – Cursos de Pós-Graduação Oferecidos pela Rede FAETEC 

Rosane A. Bartholazzi8 

Nas últimas décadas, observa-se a ampliação da oferta de pós-graduação, lato sensu 

ou stricto sensu, nas instituições de educação superior pública e privada do país, o que nas 

palavras de Darcy Ribeiro constitui “(...) a experiência mais positiva da história da educação 

superior no Brasil (...)”(Ribeiro, 1980). Este dado aponta para o crescente interesse dos 

egressos dos cursos de graduação pela continuidade dos estudos, bem como por parte dos 

profissionais que já se encontram no mercado de trabalho.  Tal interesse pelos estudos da 

pós-graduação deve-se, dentre outros fatores, a demanda do mercado de trabalho por 

profissionais especializados, com habilidades e competências específicas para o exercício de 

suas funções, o que faz deste segmento um diferencial na formação do profissional. 

Destaca-se, também, o papel das agências de fomentos como propulsoras à pesquisa 

dos estudantes de pós-graduação. Dentre elas, citamos a Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que desempenha papel fundamental na expansão e 

consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) no país, sobretudo 

concedendo auxílio financeiro para projetos educacionais ou de pesquisas. De igual modo, 

ressalta-se a importância do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), que tem como principal atribuição fomentar a pesquisa científica e tecnológica e 

incentivar a formação de pesquisadores brasileiros. No Rio de Janeiro, contamos com a 

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ, 

que apoia projetos e programas das instituições de ensino, fomentando a pesquisa 

acadêmica e científica através de auxílios a projetos de inovação tecnológica, além de outros 

fomentos. 

Segundo Giannetti (2010), nas últimas décadas, os avanços em ciência e tecnologia 

no Brasil têm sido destacados em editoriais e em estudos publicados e debatidos em 

revistas, fóruns e organismos internacionais. Tais publicações, em grande parte, são 

decorrentes dos avanços dos estudos de pós-graduação que, cada vez mais, vem ampliando 

                                                           
8
 Professora Doutora em História pela Universidade Federal Fluminense. Atua como Coordenadora de 

Desenvolvimento Institucional na Diretoria de Educação Superior da FAETEC. 
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a oferta de cursos e vagas nas Universidades, Centros Universitários, Institutos Federais e 

Estaduais e Faculdades. 

Ressalta-se que os trabalhos da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional 

de Educação evidenciam que a pós-graduação lato sensu vem exercendo, no país, um papel 

importante, de curtos e médios prazos, para atender demandas públicas e privadas por 

formação continuada de recursos humanos, seja para a docência superior, seja para suprir 

postos estratégicos da administração pública e da gerência de empreendimentos privados. 

(CNE/CES/2013). 

Deste modo, a FAETEC, através das suas Faculdades e Institutos Superiores, vem 

ofertando, desde 2008, pós-graduação lato sensu, com vistas a possibilitar a oferta de 

formação qualificada para o desenvolvimento profissional, buscando atender a demanda do 

mercado de trabalho local e regional. 

Os cursos e as vagas oferecidas 

O oferecimento dos cursos de pós-graduação lato sensu foi uma iniciativa conjunta 

entre DESUP/FAETEC e as unidades de educação superior, com vistas a atender a demanda 

profissional existente no interior do Estado do Rio de Janeiro, assim como na cidade do Rio 

de Janeiro. 

Os cursos atendem aos egressos dos cursos de Licenciatura em Pedagogia e aos 

egressos dos cursos de Tecnólogos da rede FAETEC, bem como do público externo. Tais 

cursos possuem a duração de três semestres, com carga horária de 360 horas, conforme o 

que prevê a Resolução CNE/CES nº1 de 08 de junho de 2007 (BRASIL/MEC/CES, 2007).  

Em fevereiro de 2008, os pioneiros na oferta destes cursos foram às FAETERJs de 

Bom Jesus do Itabapoana, Santo Antônio de Pádua e Itaperuna, com os cursos de Gestão 

Escolar e Alfabetização e Letramento, respectivamente, e o ISERJ, sediado no Rio de Janeiro, 

com o curso de Letramento e Surdez realizado em parceria estabelecida com o Instituto 

Nacional de Educação de Surdos - INES. Em 2009 ocorreu a expansão dos cursos de pós-

graduação para outras unidades, totalizando, em 2015, 9 (nove) cursos oferecidos, conforme 

discriminados na tabela 5. 
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Tabela 5 - Cursos de pós-graduação lato-sensu por unidade, ano e número de vagas 

Unidades Cursos Ano Vagas 

Faeterj Itaperuna Alfabetização e Letramento 
2008 90 

2010 90 

Faeterj Pádua Gestão Escolar 
2008.1 60 

2010.1 60 

Faeterj Bom 
Jesus 

Gestão Escolar 
2008.1 80 

2010.1 80 

Tecnologias da Informação e Comunicação na 
Educação 

2014.2 60 

Faeterj 
Paracambi 

Vigilância em Saúde e Meio Ambiente 2010 30 

Faeterj Rio 

Gestão de Tecnologia da Informação em Ambientes 
Educacionais 

2009 30 

2011 30 

Metrologia Aplicada à área de Software (Convênio 
INMETRO/FAETEC) 

2014.1 30 

Tecnologias da Informação e Comunicação aplicadas 
à Educação 

2014.1 26 

2015.1 30 

ISEPAM Gestão Escolar 

2010 80 

2012 80 

2013 80 

ISERJ 

Letramento e Surdez (Convênio INES/FAETEC) 
2008.2 40 

2010.2 25 

Letramento e Alfabetização do aluno com deficiência 
visual (cegueira ou baixa visão) da Educação Infantil 
ao 1º ano do Ensino Fundamental (Convênio 
IBC/FAETEC) 

2012.2 30 

Metodologia do Ensino de Ciências Naturais 

2012.2 36 

2013.1 36 

2014.1 36 

Educação Museal (Convênio IBRAM-MinC/FAETEC) 2014.2 45 

Fonte: Editais de cursos de pós-graduação- 2008 a 2015 
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Gráfico 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a tabela e o gráfico acima, ao todo foram oferecidas entre o ano de 

2008 e 2015 1.184 (mil cento e oitenta e quatro) vagas na pós-graduação, com destaque 

para o ISERJ como a unidade que ofereceu o maior número de vagas, 284 (duzentos e 

oitenta e quatro), seguida do ISEPAM, com 240 (duzentos e quarenta) e da FAETERJ Bom 

Jesus do Itabapoana, com 220 (duzentos e vinte) vagas. 

As Unidades e os cursos oferecidos foram: Gestão Escolar e Tecnologia da Informação 

e Comunicação na Educação na FAETERJ Bom Jesus do Itabapoana; Gestão Escolar na 

FAETERJ Santo Antônio de Pádua e no ISEPAM; Alfabetização e Letramento na FAETERJ 

Itaperuna; Vigilância em Saúde e Meio Ambiente na FAETERJ Paracambi; Gestão da 

Tecnologia da Informação em Ambientes Educacionais, Metrologia aplicada à área de 

software (Convênio INMETRO/FAETEC) e Tecnologias da Informação e Comunicação aplicada 

à educação na FAETERJ Rio; já no ISERJ, unidade com maior número de cursos, vem 

oferecendo: Letramento e Surdez (Convênio INES/ FAETEC), Letramento e Alfabetização do 

aluno com deficiência visual (cegueira ou baixa visão)- da Educação Infantil ao 1º ano do 

Ensino Fundamental (Convênio com o Instituto Benjamin Constant - IBC/FAETEC), 
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Metodologia do Ensino de Ciências Naturais e Educação Museal, esta em parceria com o 

Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM/MinC. 

Os Cursos de Pós-graduação lato sensu outorgam certificado aceito para fins de 

titulação de especialista que, por sua vez, permite a seu portador acesso legal a docência do 

ensino superior, além de outras prerrogativas profissionais. 

A titulação do corpo docente 

O artigo 66 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê que a preparação 

para o exercício do magistério superior será feita em nível de pós-graduação, 

prioritariamente, em programa de mestrado e doutorado. Portanto, cabe à instituição, 

desde que atendido o ato normativo acima citado, definir a qualificação de seus docentes. 

Ressalte-se que o corpo docente é dimensão avaliada para a concessão pelo órgão 

competente dos atos autorizativos e de reconhecimento de cursos. No caso específico das 

FAETERJs e Institutos Superiores, tais Atos são de competência do Conselho Estadual de 

Educação – CEE. As unidades de educação superior deverão, portanto, atender às exigências 

legais, incluindo a adequação entre a formação docente e as disciplinas do conteúdo 

curricular, conforme a Deliberação CEE 325 de 17/01/2012. 

Assim, a formação e qualificação do corpo docente são importantes aspectos 

indicativos de qualidade da educação. Diversas correntes de pensamento analisam esta 

formação considerando o enfoque pedagógico ou econômico, bem como as relações 

estabelecidas entre eles. 

Faz-se necessário considerar que as exigências para o cumprimento dos aspectos 

legais relativos à titulação estabelecido na LDB 9394/96 estabelece que “a preparação para o 

exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente, em 

programas de mestrado e doutorado”. Observa-se que a legislação não determina que a 

preparação seja feita exclusivamente em nível de pós-graduação stricto sensu, admitindo, 

dessa forma, que o docente possa ser preparado, também, em cursos de pós-graduação lato 

sensu ou, até mesmo, curso de graduação – considerada a necessária capacidade técnica em 

sua área de atuação profissional. 
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Deste modo, a FAETEC possui um quadro de docentes altamente qualificados, com 

um número significativo de especialistas, mestres e doutores atuando nos Colégios de 

Aplicação – Caps, nas faculdades tecnológicas e nos Institutos Superiores de Educação, como 

se pode ver abaixo: 

Gráfico 02 

 

Fonte: Setor de Recursos Humanos das unidades 

Dos 812 docentes que atuam na educação superior e nos Colégios de Aplicação – 

CAps do ISEPAM e do ISERJ, 25% são especialistas, 54% Mestres e 21% doutores. 

Destaca-se que dos 453 docentes que atuam no CAp ISERJ 114 possuem somente 

graduação, 216 são especialistas, 95 mestres e 28 doutores. Já no ISEPAM possui 35 

graduados, 118 especialistas, 15 mestres e 2  doutores, como se pode ver nos gráficos 03 e 

04. Vale ressaltar que esta unidade possui um número menor de turmas e cursos que o 

ISERJ, o que justifica menor número de docentes. 

 

 

 

 

 

 

  

126 86 79 

377 

15 
158 

841 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

Contratado Efetivo Contratado Efetivo Contratado Efetivo Total 

Especialização Mestrado Doutorado Docentes 

Titulação dos Docentes da Educação 
Superior e dos CAps 



52 

Gráfico 03 

 

Gráfico 04 

 

Considerando que a legislação ainda permite que o docente possua, apenas, o 

Normal em Nível Médio, como titulação mínima para atuar na Educação Infantil e nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, é relevante o número de docentes com graduação e 

especialização atuando nesse nível de ensino nos CAps. De igual modo, é significativo o 

quantitativo de docentes com pós-graduação atuando nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio. 
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Cap. 7 – Projetos de Pesquisa 

Themis Aline Calcavecchia dos Santos e Ronaldo Ribeiro Goldschmidt 

Este capítulo tem como objetivo apresentar alguns exemplos de projetos de pesquisa 

em que docentes da FAETEC participaram no período de 2007 a 2016. Selecionados em 

função da disponibilidade de informação sobre sua especificação, tais projetos ilustram os 

dados estatísticos apresentados no capítulo 18. 

Abaixo estão resumidos alguns exemplos de projetos desenvolvidos pelas Unidades 

de Educação Superior da Rede FAETEC. 

 Título: O uso da metadinâmica como ferramenta para observação de padrões de 

interação nos complexos H-2 de classe I/peptídeos 

Descrição: A ação da cisteíno-proteinase B (CPB) da Leishmania sobre o sistema imune 

do hospedeiro vertebrado altera o equilíbrio entre as respostas Th1/Th2 (linfócitos T 

auxiliar dos tipos 1 e 2) a fim de favorecer àquela que é mais vantajosa para a 

sobrevivência dos parasitos e a disseminação da infecção. A extensão COOH-terminal da 

CPB da Leishmania também já foi reportada como altamente imunogênica e como 

potencial fator de influência na evolução da infecção. Há evidências de um potencial 

mecanismo imunorregulatório, onde a resposta imune adaptativa é conduzida pela 

apresentação de antígenos da extensão COOH-terminal da CPB pelo o MHC de classe I 

(complexo principal de histocompatibilidade). Deste modo, é importante avaliar a 

mecanística de formação dos complexos MHC de classe I/peptídeos da extensão COOH-

terminal da CPB, já que o grau de afinidade e a estabilidade da ligação destes peptídeos 

com o MHC de classe I podem estar relacionados com a indução da expressão de 

padrões de citocinas envolvidas na infecção por Leishmania. Em um trabalho anterior, 

aplicamos com sucesso a abordagem da metadinâmica (MetaD) para avaliar o modo de 

ligação de peptídeos da extensão COOH-terminal da CPB com receptores H-2 de classe I 

(designação do MHC para murinos) e observar as interações que ocorrem entre os 

resíduos de aminoácidos destes complexos. Neste projeto, propomos estender esta 

avaliação das interações nos complexos H-2 de classe I/peptídeos para 110 estruturas 

cristalográficas e verificar a existência de padrões de interação entre os resíduos. Com o 

resultado desta observação e utilizando ferramentas computacionais de predição para 
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sítios de clivagem de proteínas pretendemos obter peptídeos sintéticos da extensão 

COOH-terminal da CPB para avaliar a sua estabilidade e a afinidade da ligação destes aos 

seus receptores H-2. Assim, aplicaremos a MetaD como ferramenta complementar para 

proposição de peptídeos capazes de formar complexos estáveis com receptores H-2 de 

classe I. 

Coordenação: Artur Antonio Melo de Lira Brandt 

Período: de 2016 em diante 

 

 Título: Núcleo de Estudos em Tecnologia e Cidadania (NUETEC) 

Descrição: O Núcleo de Estudos em Tecnologia e Cidadania foi criado em 2013, a partir 

dos debates travados pelos professores/pesquisadores da Faculdade de Educação 

Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (FAETERJ-Rio, antigo IST-Rio) FAETEC/SECT-RJ. A 

sua orientação interdisciplinar e o seu surgimento tiveram por foco a atenção dirigida a 

múltiplos fenômenos culturais, políticos, econômicos e sociais que têm emergido com as 

aceleradas transformações suscitadas pelas revoluções tecnológicas da informação e da 

comunicação. Terreno marcado por tensões e controvérsias, o mundo virtual e as novas 

mídias digitais que o alimentam têm revelado inúmeras e conflitivas formas sociais de 

apropriação. Dentre os diversos padrões em uso, pode-se destacar, em primeiro lugar, a 

apropriação com significado exclusivamente lúdico, voltada ao entretenimento e ao 

repouso em face das obrigações do trabalho e do estudo que, não obstante, não deixam 

de incidir em mudanças comportamentais significativas. Um segundo perfil, em fase de 

generalização saliente, tem relação com um uso de natureza mercantilizante, apoiado 

em iniciativas usuais do poder econômico, que se caracteriza pela extensão das práticas 

recorrentes das grandes corporações empresariais em diferentes setores da economia 

(cultura, jornalismo, finanças, indústria etc.), apelando ao consumismo. Ademais, 

governantes, representantes e instituições políticas tradicionais (como os partidos 

políticos) também têm se inserido no chamado ciberespaço, não raro, apresentando 

características similares as já adotadas no mundo real, como a propaganda política 

assentada em frágil interlocução com os cidadãos. Por outro lado, cumpre assinalar um 

perfil de apropriação das novas mídias digitais que denotam um sabor libertário, 
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norteada por práticas sociais alternativas à lógica de poder e de mercado, em que as 

potencialidades do mundo virtual e das novas mídias digitais são apropriadas com 

intenções mais participativas e democráticas. 

Coordenação: Roberto Bitencourt da Silva 

Período: de 2013 em diante 

 

 Título: Laboratório de Monitoramento Ambiental (LAMONA) 

Descrição: Em 2008, através de recursos concedidos pela FAPERJ, foi estabelecido o 

Laboratório de Monitoramento Ambiental (LAMONA). Este Laboratório atualmente é 

fundamental para a realização de aulas práticas do curso de tecnologia em Gestão 

Ambiental e como suporte às atividades de pesquisa e extensão.  Desta forma são 

realizadas no LAMONA aulas práticas das seguintes disciplinas de graduação: Botânica 

geral, Microbiologia Ambiental, Controle de Pragas e Vetores Urbanos e Entomologia. Na 

Pós-graduação são realizadas no LAMONA as aulas da disciplina de Microbiologia. 

Também são realizadas no LAMONA atividades relacionadas a cursos de extensão e 

atividades práticas dos diversos grupos de pesquisa que atuam na FAETERJ. O LAMONA 

possui infraestrutura para análises de qualidade físico-química e microbiológica de água, 

estudos de entomologia e microfotografia. Nele, são armazenadas as seguintes coleções 

didáticas: Entomológica, Zoológica, Carpoteca, Xiloteca e Herbário de espécies coletadas 

no parque Natural Municipal do Curió.  

Coordenação: Hudson Barros 

Período: de 2008 em diante 

 

 Título: Implantação do Laboratório de Química Ambiental 

Descrição: A implantação do laboratório de Química Ambiental, finalizada em 2015 com 

verbas da FAPERJ, propicia um trabalho conjunto de diagnóstico precoce e controle dos 

agravos causados ao meio ambiente e/ou à saúde humana ou animal provenientes de 

rejeitos/resíduos químicos de empresas instaladas em Paracambi e nos municípios 
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vizinhos. Além disso, os recursos utilizados na implantação desse laboratório permitem 

que o aluno da FAETERJ/Paracambi possa, através de procedimentos experimentais, 

buscar o entendimento de certas disciplinas correlacionando-as com o conteúdo teórico 

e através de aplicações práticas, e ainda permitirá o desenvolvimento de habilidades 

laboratoriais e de projetos acadêmicos. O laboratório de Química Ambiental possibilita a 

aplicação prática de monitoramentos dos efluentes químicos industriais, da água e da 

atmosfera, possibilitando ainda a inter-relação entre estes fatores. Viabiliza ainda o 

desenvolvimento de diversas pesquisas relacionadas ao tratamento dos resíduos e os 

efeitos destes na saúde pública da região, bem como para o setor agrícola, e na 

avaliação, diagnóstico e recuperação de áreas degradadas, no monitoramento (biológico, 

químico e físico) dos ecossistemas envolvidos e para o controle da qualidade de águas, 

entre outros temas relevantes em estudos ambientais. Por fim, o Laboratório de Química 

Ambiental possibilita a realização de pesquisas científicas importantes para a região, 

promovendo local propício para a iniciação científica, monitoria e estágios por parte dos 

alunos, cumprindo-se assim o objetivo de prepará-los para o mercado de trabalho, e 

incentivando-os nas pesquisas e no desenvolvimento do amadurecimento científico. 

Coordenação: Hudson Barros 

Período: Não especificado 

 

 Título: Formação Continuada: Elemento Facilitador da Aprendizagem na Escola 

Municipalizada Coronel Luiz Vieira 

Descrição: A linguagem verbal possibilita ao sujeito representar sua realidade física e 

social e, desde o momento em que é aprendida, conserva um vínculo estreito com o 

pensamento, comunicando ideias e intenções de naturezas diversas, além de regular 

ações e pensamentos próprios e alheios. Logo, é mister que esse aprendizado ocorra de 

forma a permitir que o egresso da escola faça bom uso da linguagem verbal em todas as 

situações que dela precisar para se comunicar. Cabe, assim, à própria escola promover a 

sua ampliação, para que, progressivamente, durante os nove anos do ensino 

fundamental, o aluno assuma a palavra – oral e escrita – como parte de sua cidadania e a 

saiba utilizar acertadamente nas mais variadas situações. Sob esse enfoque, é 
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importante repensar a prática docente, de modo a restaurar o que ficou perdido pelo 

caminho e instaurar o que dele deveria ter sido parte. É hora de repensar a 

intencionalidade, a reciprocidade, o significado e a transcendência do ato de ensinar, 

com vistas a abrir espaço franco ao ato de aprender pela palavra. E é sobre isso que 

versou esse projeto, ou seja, propiciou aos professores e alunos da Escola Municipalizada 

Coronel Luiz Vieira, de ensino fundamental, localizada no Município de Bom Jesus do 

Itabapoana, a reflexão crítica sobre as atuais formas metodológicas de construção do 

conhecimento, objetivando aprimorar métodos de se lidar com o ensino e aprendizado 

da leitura e da escrita, de modo a promover a transformação necessária à formação do 

educando e tentar afastar o espectro do fracasso escolar, pela motivação e efetivação 

desse processo. Assim, este projeto teve os seguintes objetivos: (a) Estender a 

capacitação pedagógica do corpo docente da escola envolvida, para a utilização 

adequada de diferentes recursos metodológicos que promovam a melhoria do ensino de 

língua portuguesa, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, mediado por novas 

linguagens, em atividades contextualizadas que envolvam a prática da leitura e da 

escrita. (b) Promover motivação no corpo discente da escola envolvida, para atividades 

de leitura e produção de textos escritos, visando à ampliação de sua capacidade 

comunicativa por meio da língua materna, à construção do conhecimento em diferentes 

temas e disciplinas, à compreensão e processamento adequado de informações, dentre 

outros aspectos, em situações contextualizadas de ensino/aprendizagem, na escola e 

fora dela. 

Coordenação: Vera Lúcia Martins Sarubi, Andréa Martins Guedes, Ana Luzia Antunes Leal 

Ferreira, Leisa Gomes de Faria 

Período: 2011 

 

 Título: Tecnologias da Informação e Comunicação: Sua Aplicabilidade na Pesquisa, no 

Ensino de Ciências e na Formação Docente 

Descrição: O ensino de ciências com a utilização das Tecnologias da Informação e 

Comunicação tem como premissa propiciar ao aluno vivenciar e compartilhar 

significados, interpretar o mundo do ponto de vista das Ciências, manejar conceitos, leis 
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e teorias científicas, abordar problemas, identificar aspectos históricos, epistemológicos, 

sociais e culturais. Desta forma, o projeto intitulado “TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO: sua aplicabilidade na pesquisa, no ensino de ciências e na formação 

docente” busca através da modernização e otimização da infraestrutura do laboratório 

de informática contribuir para a pesquisa, ensino e extensão. A proposta, além de 

apresentar o Ambiente Virtual de Aprendizagem, já implementado, procurou descrever 

como as TIC’s aplicadas a Educação abrangem todos os aspectos relevantes para o 

ensino e pesquisa nas áreas de ciências em geral, e permitiu colocar em prática novas 

estratégias de ensino. Tais políticas institucionais possibilitaram o desenvolvimento de 

diversos projetos, como o Curso de Pós-Graduação em Tecnologias da Informação e 

Comunicação na Educação, implementação de uma Rede Social Educacional e outros 

projetos relacionados ao uso das TIC’s na Educação. Diante do exposto e da necessidade 

do aprimoramento da prática através da aplicação das tecnologias, a Faculdade de 

Educação Tecnológica do Estado do Rio de janeiro – FAETERJ Bom Jesus do Itabapoana, 

com a sua equipe multidisciplinar formada realizou estudos e pesquisas sobre uso das 

TIC’s na educação, com ênfase para as funcionalidades e aplicações nas metodologias do 

ensino de ciências, com o intuito de aprimorar cada vez mais os profissionais da 

instituição, promover conhecimento para alunos da Graduação e da Pós-Graduação, e 

ainda promover o desenvolvimento institucional, social e tecnológico. Assim sendo, este 

projeto teve como objetivo: modernizar e otimizar a infraestrutura do laboratório de 

informática, Implementando projetos de iniciação científica, desenvolvendo pesquisas 

sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação e políticas didático-pedagógicas 

inovadoras, baseadas no uso das TICs aplicada a Educação e suas funcionalidades e 

aplicabilidades no ensino de ciências e na formação docente. 

Coordenação: Thiago Freitas de Souza, Andréa Martins Guedes, Ana Luzia Antunes Leal 

Ferreira, Leisa Gomes de Faria 

Período: 2014 

 Título: A Relação Professor Surdo / Aluno Surdo em sala de aula 

Descrição: A pesquisa trata-se da relação Professor Surdo e Aluno Surdo, na constituição 

da linguagem e do sujeito, que se faz e refaz num processo dialógico, histórico, social e 
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cultural. A relevância da pesquisa está relacionada por ainda não existir uma identidade 

docente surda bem consolidada no campo. São poucas experiências ou registros da 

atuação do Professor Surdo ensinando em sua própria língua; ressaltando-se que a 

formação de Professores Surdos enquanto identidade linguístico-cultural é recente, e 

ainda estão em processo de reformulações curriculares nas instituições escolares; sendo 

mais comum na região Sul, onde valoriza-se apenas conteúdos referentes à surdez. 

Porém, o Decreto nº 5.626 de 22/12/2005 prevê a presença do professor surdo bilíngue 

no contexto educacional, destaque para o termo professor bilíngue - como responsável 

pela formação integral do aluno surdo nos anos iniciais do ensino fundamental. E este é 

o espaço que poderia ser ocupado por professores surdos, agora não apenas na função 

de instrutores, mas como professores surdos responsáveis pelo desenvolvimento de 

estratégias de ensino singulares para propiciar a aprendizagem de seus alunos em sua 

língua de domínio a LIBRAS, garantindo assim a formação, a ampliação e a internalização 

dos conhecimentos. O objetivo da pesquisa foi centralizar a discussão na aquisição e 

desenvolvimento da linguagem numa situação concreta, focando nos processos 

dialógicos produzidos dentro de sala de aula, onde a língua de sinais é considerada como 

língua de instrução e primeira língua (L1) que possibilita a construção de sentidos e bases 

para a compreensão e desenvolvimento do letramento da língua portuguesa como 

segunda língua (L2). A coleta de dados se baseou nos registros em vídeo, nas filmagens 

das interações entre crianças surdas com uma professora surda, que participa como 

pesquisadora, durante um semestre com um grupo de alunos surdos da faixa etária de 8 

a 11 anos matriculadas em uma escola da rede municipal pública do Rio de Janeiro. 

Coordenação: Monica Astuto Lopes Martins 

Período: de 2008 a 2010 

 

 Título: Ensino e Aprendizagem em duas línguas - Português e LIBRAS: o esforço do 

professor ouvinte e as artimanhas do aluno surdo 

Descrição: Pesquisa realizada entre 2006-2007, junto a uma classe especial de alunos 

surdos (na idade de 7-8 anos), que faz parte do Programa Bilíngue da Rede Municipal de 

Ensino do Rio de Janeiro. Buscou-se observar, a partir da videogravação e transcrição 
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analítica dos dados, as práticas pedagógicas do professor ouvinte e os modos de 

apreensão dos conteúdos trabalhados em sala de aula pela criança surda, por meio da 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). O foco das reflexões levantadas parte do 

pressuposto teórico da centralidade da língua de sinais para a formação da identidade do 

sujeito surdo e a sua fluência nas práticas educacionais como aspecto fundamental para 

efetiva inclusão do surdo na sociedade majoritária (Skliar, 1997; Souza, 1998 entre 

outros). Pode-se concluir, ao longo da investigação, que a não proficiência em Lingua de 

Sinais por parte do professor ouvinte desdobra-se na necessidade dos alunos surdos 

(com fluência ou não em lingua de sinais) criarem estratégias e artimanhas para a 

realização e compreensão das atividades propostas. Em geral, a posição do professor 

ouvinte na narrativa desenvolvida pela criança surda e as formas de expressão no 

processo dialógico acarretam, na observação dos enunciados produzidos por ambos, 

desencontros de idéias, informações equivocadas e um jogo tensivo. As conclusões 

apresentadas apontam para a necessidade das políticas educacionais bilíngues se aterem 

ao fato de que não basta assegurar a presença da língua de sinais na escola, mas a 

importância de se garantir uma experiência cultural bilingue, de fato, para surdos e 

ouvintes. A integração efetiva dos surdos passa necessariamente pelo respeito a sua 

especificidade linguística e, fazer da especificidade um espaço de igualdade e não de 

exclusão, como tradicionalmente se tratou a temática, é um grande desafio para os 

educadores comprometidos com essa questão. 

Coordenação: Monica Astuto Lopes Martins 

Período: de 2006 a 2007 

 

 Título: Dimensões da substituição tecnológica nas políticas educacionais: o caso da 

Secretaria Municipal do Rio de Janeiro 

Descrição: Este estudo pretende visa a dimensionar mudança radical na 

recontextualização educacional das tecnologias da informação e da comunicação (TIC): 

de recursos agregados ao processo de ensino à condição de estratégia de substituição 

tecnológica, implicando esvaziamento e precarização do trabalho docente. Do ponto de 

vista teórico, pretende aprofundar a noção formulada (substituição tecnológica), 
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submetendo-a à prova prática sistemática. Em termos políticos, constitui estudo de caso 

no contexto das políticas educacionais em curso. Com base na análise crítica do discurso 

(ACD), aborda proposições e documentos oficiais para a aproximação dos elementos 

lexicais, sintáticos e de modalização no movimento de esvaziar o trabalho docente, na 

medida em que os objetos tendem a ser posicionados como sujeitos nas/das 

formulações. Assume os objetos técnicos, ora relexicalizados como objetos de 

aprendizagem, como parte, e meio, de consolidação do deslocamento que concebe os 

professores como aqueles de quem se espera a realização de um conjunto de tarefas 

predefinidas para o ensino dito bem sucedido. Sua pretensão maior é contribuir para o 

desenvolvimento de alternativas contra hegemônicas para o encaminhamento das 

questões relativas à formação e ao trabalho docente no contexto atual. 

Coordenação: Andréa Villela Mafra da Silva 

Período: a partir de 2016 

 

 Título: A hegemonia da substituição tecnológica nas formulações da Secretaria Municipal 

de Educação do Rio de Janeiro 

Descrição: O presente projeto visa a um duplo objetivo: (1) submeter à prova prática o 

valor explicativo da noção de substituição tecnológica, formulada para o 

encaminhamento das questões relativas ao modo ora hegemônico de incorporação das 

tecnologias da informação e da comunicação (TIC) nas políticas educacionais; e (2) 

dimensionar o deslocamento do professor como aquele que desempenha tarefas 

associadas à docência, em contexto específico no eixo tempo-espaço, considerando as 

relações que o definem e as condições da sua produção. Elege, como modo de 

aproximação do seu objeto, a análise crítica de discurso das formulações da Secretaria 

Municipal de Educação (SME) do Rio de Janeiro, a partir de 2009, não por supor que elas 

sejam necessariamente diferentes de outras, mas por integrarem diversas dimensões e 

estratégias da substituição tecnológica como parte, e meio, de consolidação do 

deslocamento em tela. Como corpus de análise, assume os documentos oficiais 

referentes à reestruturação das condições de produção do Ensino Fundamental na Rede, 

envolvendo questões relacionadas à avaliação dos produtos e ao redirecionamento dos 
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processos para este fim. Em síntese, ainda que o seu foco seja o modo de incorporação 

educacional das TIC, o projeto abrange o conjunto das relações definidoras da trajetória 

de descentramento dos sujeitos para o consequente centramento dos objetos de 

aprendizagem. 

Coordenação: Andréa Villela Mafra da Silva 

Período: a partir de 2009 

 

 Título: Formação de Professores e Tecnologias Educacionais 

Descrição: O projeto se propõe a criar um curso de extensão para capacitar docentes e 

alunos da graduação em Pedagogia, do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro 

(ISERJ), no uso das Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC), objetivando a 

potencialização do processo ensino e aprendizagem. Esse projeto se vincula ao PROUCA - 

Programa Um Computador por Aluno - uma iniciativa da Presidência da República em 

conjunto com o Ministério da Educação, que tem por objetivo promover a inclusão 

digital pedagógica e o desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem de 

alunos e professores das escolas públicas brasileiras, mediante a utilização de 

computadores portáteis denominados laptops educacionais. 

Coordenação: Andréa Villela Mafra da Silva 

Período: a partir de 2013 

 

 Título: Reconstrução Histórica de Instituições Escolares Públicas do Rio de Janeiro (1877- 

1935) 

Descrição: Nosso trabalho tem como objetivo realizar a reconstrução histórica de oito 

escolas públicas do município do rio de janeiro, criadas entre 1877 a 1935. Buscamos 

com este trabalho resgatar fontes primárias das instituições escolares públicas e a partir 

destas fontes reescrever a história da educação, no âmbito das instituições escolares. 

Nossa pesquisa preocupa-se com a recuperação, manutenção e registro da 

documentação das instituições escolares, que estão, muitas vezes, em condições 
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precárias de conservação. São fontes primárias fundamentais para compreensão da 

institucionalização, constituição e implantação de escolas públicas e estatais no 

município do rio de janeiro os produtos gerados nesta pesquisa serão distribuídos às 

escolas públicas envolvidas no projeto, com o objetivo de possibilitar às comunidades a 

ampliação do conhecimento sobre suas instituições públicas. Este projeto é parte de uma 

pesquisa de âmbito nacional realizada com várias universidades brasileiras, 

principalmente as do estado do paraná. 

Coordenação: Andréa Villela Mafra da Silva 

Período: de 2007 a 2013 

 

 Título: O Processo de Inclusão sob o Olhar dos Alunos do Instituto Superior de Educação 

de Bom Jesus do Itabapoana 

Descrição: Segundo a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,  nº 9.394, de 

1996, A Educação Especial é concebida como organização das práticas pedagógicas e 

como uma das Modalidades de Educação Escolar a ser oferecida a qualquer cidadão 

brasileiro que dela necessite para seu desenvolvimento humano e exercício de sua 

cidadania. As políticas Públicas registram avanços, no entanto, há necessidade de uma 

ação conjunta de todos os segmentos da sociedade, buscando minimizar a distância 

entre os dispositivos legais e o cotidiano, visando operar, efetivamente, uma mudança 

de atitude em relação às pessoas com deficiência. Nesse sentido, todos os alunos com 

deficiência devem receber atendimento pedagógico especializado, norteado por uma 

pedagogia centralizada no aluno que, acima de tudo, respeite as diferenças e a dignidade 

de todos. Dessa forma, o Instituto Superior de Educação de Bom Jesus do Itabapoana, 

através de pesquisas e práticas inclusivas com seus alunos colabora para que a educação 

inclusiva aconteça de fato. Para tanto, através desse projeto, promovemos aos alunos do 

7º período do Curso de Licenciatura em Pedagogia atividades na perspectiva da inclusão, 

que foram aplicadas aos alunos do ensino fundamental da Escola Municipal Benemérito 

Dr. Cid Bastos/APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, no período de 

duração do projeto abril a novembro de 2012. O Instituto Superior de Educação de Bom 

Jesus do Itabapoana - FAETEC ao propiciar aos alunos uma visão abrangente de como 
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acontece o atendimento à crianças e jovens com deficiência, proporcionou também uma 

formação capaz de oferecer oportunidades de atendimento educacional que prevejam 

necessidades, as limitações, as potencialidades e os interesses de cada aluno, ou seja, 

individualizando o ensino de acordo com as necessidades específicas. Foram objetivos 

deste projeto: (a) Relacionar a teoria da disciplina “Educação Especial” com a prática 

promovida pela APAE para com essas crianças e jovens; (b) Sensibilizar segmentos da 

sociedade civil, no intuito de melhorar o atendimento aos alunos, oferecendo-lhes 

qualidade de vida e promovendo a inclusão. 

Coordenação: Ana Luzia Antunes Leal Ferreira 

Período: 2012 

 

 Título: Sistema Especialista de Apoio à Orientação Vocacional 

Descrição: A escolha de uma área de atuação profissional é uma etapa muito importante 

na vida dos jovens do ensino médio. É neste momento que estes indivíduos vivem 

períodos de insegurança e passam por várias mudanças biológicas e emocionais que 

podem conduzir a decisões prematuras e inadequadas. Em particular, a escolha por uma 

profissão é uma questão que em muito aflige boa parte dos seres humanos. O processo 

de orientação vocacional é uma interessante alternativa que tem como objetivo auxiliar 

na escolha de profissões. Este processo envolve um acompanhamento psicológico, nem 

sempre disponível aos estudantes brasileiros por falta de recursos. Um exemplo dessa 

realidade se apresenta na rede FAETEC de ensino. Atualmente, a rede dispõe de 439 mil 

alunos por ano no ensino médio. Muitos deles, embora envolvidos em cursos técnicos, 

não têm plena certeza quanto à escolha da profissão a seguir e sequer chegam a ter a 

oportunidade de serem orientados por psicólogos qualificados. A orientação vocacional é 

um processo que requer conhecimento de técnicos altamente especializados e 

experientes. Por outro lado, um sistema especialista é um mecanismo computacional 

que incorpora e permite processar conhecimento humano em uma determinada área, 

provendo apoio a processos de tomada de decisão. Assim sendo, o presente trabalho 

teve como principal objetivo desenvolver um protótipo de um sistema especialista que 

fosse capaz de sugerir alternativas de áreas de conhecimento humano que sejam 
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compatíveis com as características dos indivíduos avaliados. Convém destacar que este 

protótipo não teve a pretensão de substituir os especialistas humanos, sendo utilizado 

junto aos alunos da rede FAETEC em apenas uma das etapas do processo de orientação 

vocacional: a identificação de áreas do conhecimento humano nas quais cada indivíduo 

mostra-se apto. 

Coordenação: Ronaldo Goldschmidt 

Período: 2006 

 

 Título: Aprimoramento do Núcleo de Pesquisa do ISTCC-RJ para Produção de Sistemas de 

Gestão de Conhecimento e Atuação em e-Ciência 

Descrição: Diante da rapidez e da competitividade dos negócios do mundo globalizado 

atual, existe uma grande demanda por ferramentas computacionais ágeis, confiáveis e 

inteligentes que auxiliem o homem em inúmeras atividades envolvendo a área da Gestão 

do Conhecimento (KM - Knowledge Management). Sob o prisma científico, na medida 

em que o conhecimento humano e a Ciência evoluem, grandes volumes de dados vão 

sendo acumulados. Recursos que viabilizem a captação, integração e a análise inteligente 

desses dados vêm se tornando cada vez mais necessários. Para atender a essa demanda, 

surge a área conhecida por e-Ciência (tradução do termo em Inglês e-Science). Cada vez 

mais os esforços em pesquisa nessas áreas vêm se tornando necessários. Poucas e 

isoladas iniciativas de investigação nas áreas de KM e e-Ciência foram realizadas no 

Instituto Superior de Tecnologia em Ciência da Computação do Rio de Janeiro, 

pertencente à Rede FAETEC. Assim sendo, este projeto tem como objetivo capacitar o 

núcleo de pesquisas do ISTCC-RJ para que o mesmo congregue esforços e acelere, de 

forma planejada e organizada, o processo de formação de mão de obra especializada, 

pesquisa e produção científica e tecnológica em KM e e-Ciência realizada pelo instituto. 

Coordenação: Ronaldo Goldschmidt 

Período: de 2008 a 2009 
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 Título: MEMORE – Um Ambiente para Coleta e Mineração de Dados sobre a Utilização de 

Computadores na Educação 

Descrição: Os constantes avanços das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 

têm proporcionado diferentes recursos computacionais com aplicação prática e robusta 

em diversos segmentos da Sociedade. Em particular, a utilização do computador como 

ferramenta educacional é um tema de grande relevância e que tem sido objeto de 

pesquisa multidisciplinar envolvendo prioritariamente as áreas da Educação e da 

Computação. Neste contexto, o governo federal brasileiro lançou o Programa Um 

Computador por Aluno (PROUCA) que vem distribuindo laptops, para uso educacional 

nas escolas, como estímulo à inclusão digital de discentes, docentes e gestores. Embora 

várias escolas tenham sido contempladas pelo programa, o PROUCA carece de 

instrumentos que permitam às instâncias gestoras e de governo conhecer, acompanhar e 

avaliar ações pedagógicas vinculadas à utilização dos laptops em sala de aula e em 

atividades extraclasse. Diante deste cenário, o presente projeto tem como objetivo 

desenvolver um ambiente computacional, denominado MEMORE - Mecanismo de 

Monitoramento Remoto, para captação e análise de dados acerca da utilização de 

computadores nas escolas, em busca de padrões e informações sobre comportamentos 

e práticas pedagógicas que possam apoiar tanto o estudo da complexidade e amplitude 

do PROUCA quanto a definição de estratégias e políticas educacionais nacionais, 

regionais e locais baseadas no uso das TICs. Para tanto, o MEMORE deverá ser modelado 

com base em técnicas de Inteligência Artificial, Mineração de Dados e Engenharia de 

Software. Sua arquitetura permitirá a replicação e a implantação do ambiente nas 

diversas escolas vinculadas ao PROUCA, proporcionado assim uma integração 

incremental e gradual de informações oriundas de diferentes contextos geográficos. 

Coordenação: Claudia Ferlin/Ronaldo Goldschmidt 

Período: de 2012 a 2015 

 

 Título: GENESYS – Um Ambiente Computacional para Geração Automática de Sistemas 

de Apoio à Decisão 
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Descrição: Em sintonia com as propostas da SBC e do CNPq no que se refere à pesquisa 

em computação no Brasil, o presente projeto tem como objetivo geral conceber um 

ambiente computacional que auxilie o homem no processo de desenvolvimento de 

Sistemas de Apoio à Decisão (SADs). Tal ambiente, denominado GeneSys, deverá ser 

utilizado nas etapas de aquisição de conhecimento, modelagem, projeto e 

implementação de SADs para a web que incorporem recursos de Inteligência 

Computacional. 

Coordenação: Ronaldo Goldschmidt 

Período: de 2008 a 2009 

Importante destacar que a grande maioria dos porjetos desenvolvidos não conta com 

apoio financeiro das Instituições de Fomento à Pesquisa do país. Todavia, durante uns três 

anos, aproximadamente, a FAPERJ destinou uma rubrica para a FAETEC que somava um 

milhão de reais para todas as Unidades da Rede que tivessem seus projetos aceitos. 

No IX Fórum de Realidades e Perspectivas da Educação Superior da Rede FAETEC, os 

Diretores das Faeterjs questionaram o representante da FAPERJ sobre o fato de que a 

FAETEC não é inserida na mesma rubrica de programas de apoio financeiro das 

Universidades do Estado, o que foi confirmado e reconhecido como algo a ser corrigido pela 

FAPERJ. 

Destaca-se alguns exemplos de Projetos das FAETERJ’s, do ISERJ e do ISEPAM, seja de 

pesquisa, seja de infraestrutura que foram selecionados para receber apoio da FAPERJ. Os 

Projetos aprovados foram: 1) ISERJ – “Implementação de Tecnologia e Ampliação dos 

Recursos de Acesso à Informação Via Internet para Pesquisa e Desenvolvimento do Ensino 

de Informática no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro” – valor = R$ 194.975,00 

2) ISERJ – “Laboratório de Estudos da Memória e Práticas Sociais: Uma Proposta para o 

Ensino Interdisciplinar das Disciplinas de Psicologia, Sociologia e Filosofia no Ensino Médio 

do ISERJ” – valor = R$ 66.805,25 3) FAETERJ‐Paracambi – “Ampliação, Manutenção e 

Reposição de Materiais do Laboratório de Monitoramento Ambiental da FAETERJ de 

Paracambi” – valor = R$ 97.881,30 4) ISEPAM – “Ampliação e Atualização dos Laboratórios 

Interdisciplinares de Tecnologias de Informação e Comunicação dos Cursos de Licenciatura 

em Educação do Campo, Ciência da Natureza e Matemática e Pedagogia da Fundação de 
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Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro – ISEPAM” – valor = R$ 168.267,74 5) 

CPTI/FAETERJ‐Petrópolis – “Revitalização da Infraestrutura da Tecnologia da Informação e 

Comunicação para Apoio aos Projetos Pedagógicos do CPTI Petrópolis” – valor = R$ 

128.124,02 6) CPTI/FAETERJ‐Petrópolis – “Escola Inteligente” – valor = R$ 50.552,00 7) 

FAETERJ‐Duque de Caxias – “Complementação do Estaço Físico de Identidade da Faeterj 

Duque de Caxias” – valor = R$ 188.900,00 O Total investido pela FAPERJ é igual a R$ 

895.505,31 (oitocentos e noventa e cinco mil quinhentos e cinco reais e trinta e um 

centavos). 
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Cap. 8 – Revistas Científicas 

Themis Aline Calcavecchia dos Santos 

Atualmente, a Educação Superior da Faetec edita duas revistas científicas: a EDU.TEC 

e a Democratizar. Ambas tratam, prioritariamente, de questões educacionais, porém a 

primeira segue uma linha mais voltada à tecnologia enquanto a segunda abrange 

publicações de viés educacional transdisciplinar. A seguir estão apresentados os objetivos, os 

escopos e algumas estatísticas sobre as duas revistas.  

EDU.TEC 

A Revista Científica da Faetec EDU.TEC é um periódico indexado sob o ISSN 1984-

2007 que tem como objetivos divulgar e possibilitar a reflexão, a discussão e o 

desenvolvimento da ciência no âmbito do tema “Educação e Tecnologia” e é aberta a 

contribuições escritas em língua portuguesa, inglesa ou espanhola, sendo que a língua oficial 

é a língua portuguesa. Os trabalhos devem conter rigor acadêmico, mesmo que com uma 

linguagem acessível, mas que entendam a ciência, a tecnologia e a inovação como 

expressões, geograficamente situadas, de processos culturais, políticos, econômicos, sociais 

e históricos, e passíveis de questionamentos e transformações. 

A Diretoria de Educação Superior (DESUP) da Fundação de Apoio à Escola Técnica 

(FAETEC) é responsável pela sua edição, que é semestral. Trata-se de uma revista cujo 

conteúdo aborda pensamentos, teorias, informações, ações e afins cuja temática seja 

“Educação e Tecnologia”. Aplicações da tecnologia na educação, movimentos educacionais 

proporcionados pela tecnologia, a formação na Sociedade do Conhecimento são alguns dos 

inúmeros exemplos de assuntos relacionados ao conteúdo da EDU.TEC. 

Ao submeterem seus artigos, os autores consentem na transferência de seus direitos 

de propriedade intelectual, tendo em vista tratar-se de uma publicação de distribuição 

gratuita, portanto, não gera recursos financeiros. A EDU.TEC adota ao modelo eletrônico da 

Sociedade Brasileira de Computação (SBC). Uma publicação eletrônica é vantajosa no que 

tange a sua originalidade, considerando a velocidade de preparo e lançamento do trabalho. 

Cabe ressaltar que, a consolidação da FAETEC, como instituição atuante em pesquisa 

científica aplicada às suas áreas de formação, teve, no lançamento da Revista EDU.TEC, um 
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importante marco. O lançamento oficial da Revista EDU.TEC ocorreu no II CAIS (Congresso 

Acadêmico dos Institutos Superiores da FAETEC) e reforçou este fato, vez que reuniu e 

promoveu, num mesmo evento, diversas iniciativas da rede de ensino em atividades de 

pesquisa. 

Embora seu primeiro número tenha sido editado pela Diretoria de Educação 

Superior, a EDU.TEC foi concebida como mais um elemento fortalecedor da integração entre 

os vários níveis de ensino promovidos pela rede, em consonância com as diretrizes para 

institucionalização da extensão e da pesquisa na educação superior da FAETEC, descritas no 

capítulo 3 deste livro. 

O Comitê Editorial da Edu.Tec da FAETEC subdivide-se em: 

 Editor Responsável; 

 Conselho Editorial; 

 Corpo de Avaliadores (Comitê Científico) 

Os artigos são encaminhados ao Conselho Editorial em qualquer período do ano no 

formato especificado no sítio da Revista (formato de artigos da Sociedade Brasileira de 

Computação) e devem ser trabalhos inéditos. Em função da abordagem do trabalho, o 

Conselho Editorial direciona o artigo para dois membros do corpo de avaliadores. Estes 

preenchem a ficha de avaliação, encontrada, também, no sítio da Revista (padrão adotado 

pelo sistema JEMS) e a devolvem ao Conselho Editorial que, em caso de discordância entre 

os pareceres dos avaliadores, envia o artigo para um terceiro decidir quanto à aceitação ou 

não do trabalho. Os avaliadores podem fornecer sugestões de alterações, obrigatórias para 

publicação. O Conselho Editorial informa os artigos selecionados e recebe dos autores as 

versões atualizadas com as sugestões e uma autorização de publicação do trabalho (modelo 

em anexo). 

A EDU.TEC tem publicado duas edições por ano, com cerca de oito artigos por edição. 

O acesso ao conteúdo da EDU.TEC é gratuito e pode ser feito por meio do seguinte endereço 

eletrônico:  

http://faeterj-caxias.net/revista/index.php/edutec 

http://faeterj-caxias.net/revista/index.php/edutec
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Para fins ilustrativos, a seguir estão os títulos de alguns exemplos de artigos 

publicados na revista EDU.TEC: 

 Recursos Didáticos além do Power-Point. Autor: Camillo Cavalcanti 

 Contribuições da neurociência à aprendizagem escolar na perspectiva da 

educação inclusiva. Autora: Denise Russo dos Santos 

 Propostas para a Inclusão do Aluno Surdo na EAD. Autora: Fernanda 

Guimarães Correia 

 O Panopticon 2.0 - Uma Análise Sobre o Moodle. Autor: Diogo Neves da Costa 

 “DE @CORDO?” – Projeto de Desenvolvimento de Software Educacional para 

o Ensino das Novas Regras Ortográficas da Língua Portuguesa . Autora: 

Mariana Caser da Costa 

 Mudança de Concepção de Escola a Partir da Educação Informatizada. Autora: 

Nilva Michelon 

 Tecnologias em Sala de Aula. Autora: Ana C. Eugênio Lima 

 Projeto “Um Computador Por Aluno” – UCA: Possibilidade de Inclusão Digital 

e Inovação Pedagógica nas Escolas Públicas. Autora: Enilda Euzébio da Silva 

 

DEMOCRATIZAR 

A Revista Democratizar é um periódico indexado sob o ISSN 1982-5234 de livre 

acesso a toda sociedade e tem como objetivo central divulgar e estimular a reflexão sobre 

diversas questões pertinentes à educação, num viés transdisciplinar. Em linhas gerais, 

propõe-se a promover uma contribuição à reflexão sobre o papel estratégico da educação na 

superação do legado histórico brasileiro, caracterizado por relações sociais autoritárias e 

excludentes, assim como evidenciar as íntimas conexões entre o ensino e o desenvolvimento 

político, econômico e cultural. 
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Tendo sido concebida e lançada no segundo semestre de 2007, representou o fruto 

das atividades acadêmicas do corpo docente do então Instituto Superior de Educação da 

Zona Oeste – Isezo/FAETEC9, que era o responsável por sua edição e publicação. Mesmo de 

proporções modestas, o lançamento da Revista Democratizar contribuiu para o estímulo à 

pesquisa na educação superior da nossa instituição, atendendo ao tripé indissociável do 

ensino, pesquisa e extensão. 

Atualmente, a revista Democratizar é um periódico online mantido pela Diretoria de 

Educação Superior – DESUP/FAETEC e se constitui num importante veículo de difusão da 

produção intelectual do corpo docente da FAETEC e de diálogo e interação com a produção 

de docentes, pesquisadores e intelectuais de outras instituições de ensino que tem seus 

trabalhos publicados na mesma. 

O Expediente de Democratizar, responsável pela publicação do periódico, subdivide-

se em: 

 Coordenação Editorial; 

 Comitê Editorial; 

 Conselho Consultivo; 

 Arte e Diagramação. 

A revista Democratizar tem publicado de 6 a 10 artigos por edição, sendo uma média de 

cerca de duas edições por ano. O acesso ao conteúdo desta revista pode ser feito por meio 

do seguinte endereço eletrônico:  

http://www.faetec.rj.gov.br/index.php/institucional/revistas-faetec/revista-democratizar  

Também para fins meramente ilustrativos, a seguir estão os títulos de alguns 

exemplos de artigos publicados na revista Democratizar: 

                                                           
9
 Este Instituto, que oferecia o curso Normal Superior e estava em vias de manter um curso de Pedagogia, teve 

suas atividades encerradas no início de 2009, após a sua transferência administrativa e educacional para o 

Centro Universitário Estadual da Zona Oeste – Uezo. 

http://www.faetec.rj.gov.br/index.php/institucional/revistas-faetec/revista-democratizar
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 Quem é o Diferente? Escolarização e Representação dos Alunos e dos 

Professores sob a Ótica da Psicologia Social. Autora: Luciane Porto Frazão de 

Sousa 

 Inclusão na Educação Profissional: Caminhos na Faetec. Autor: Lucindo Filho 

 O Estágio como Espaço de Observação e de Reflexão da Realidade Escolar. 

Autor: Bruno Alves Faria 

 A Pesquisa em Educação e o Debate Teórico-Metodológico: Ausência ou 

Possibilidade? Autora: Natália Regina de Almeida 

 A Importância da Sociologia no Mundo Pós-Moderno. Autora: Tatiane Kelly 

Pinto de Carvalho 

 A Dialética entre os Diferentes Saberes na Construção da Educação Popular 

no Brasil. Autora: Vera Lúcia Pedra Clímaco Mendes 

 Democracia e Educação sob a Ótica de Rousseau. Autor: Roberto Bitencourt 

da Silva 
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Cap. 9 – Exemplos de Contribuições Produzidas 
Themis Aline Calcavecchia dos Santos e Ronaldo Ribeiro Goldschmidt 

Este capítulo tem como objetivo apresentar alguns exemplos de contribuições 

produzidas por docentes da FAETEC durante o período de 2005 a 2016. Entre eles estão 

artigos publicados, livros, capítulos de livros, apresentações, relatórios técnicos, dentre 

outros. Selecionadas aleatoriamente, tais contribuições estão listadas na tabela 6 e ilustram 

alguns dos dados estatísticos apresentados no capítulo 17. 

 

Tabela 6: Exemplos de produções geradas pela Educação Superior da FAETEC 

Produção Tipo 

BRANDT, ARTUR M. L., BATISTA, PAULO RICARDO, SOUZA-SILVA, FRANKLIN, ALVES, CARLOS 
ROBERTO, CAFFARENA, ERNESTO RAUL. Exploring the unbinding of Leishmania (L.) 
amazonensis CPB derived-epitopes from H2 MHC class I proteins. Proteins (Print), v. 84, p. n/a-
n/a, 2016 

Artigo 

SANTOS, R.M., JEFFERSON ALVES, SILVA, A., BOENTE, A. N. P., V. Marques. TUIM - MODELO DE 
PLATAFORMA COLABORATIVA ORGANIZADORA DE COMUNICADOS: UM ESTUDO DE CASO EM 
UMA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR. In: Jaime Sánchez. (Org.). TUIM - MODELO DE 
PLATAFORMA COLABORATIVA ORGANIZADORA DE COMUNICADOS: UM ESTUDO DE CASO EM 
UMA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR. 11 ed. Santiago: tise, 2015, v. 11, p. 272-277. 

Capítulo de 
livro 

PENHA, Antonio Ricardo, MARTINS, Mônica Astuto Lopes, BELÉM, Laura Jane Messias, PENHA, 
C. M. C. C., SOUZA, Layane Cristine de. LIBRAS: A Valorização da Língua Brasileira de Sinais no 
Ensino Superior. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Litteris Ed.: Quártica Editora, 2009. v. 1. 88p 

Livro 

MARTINS, Mônica Astuto Lopes, LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de. Educação Bilíngue: o 
professor e sua prática em sala de aula com alunos surdos. In: MENDES, Enicéia Gonçalves e 
ALMEIDA, Maria Amélia. (Org.). Dimensões Pedagógicas nas Práticas de Inclusão Escolar - 
ABPEE. 1ed.Marília: ABPEE, 2012, v. 2, p. 293-308. 

Capítulo de 
livro 

MARTINS, Mônica Astuto Lopes, LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de. Professor Surdo e sua 
prática em sala de aula/sala de atendimento educacional especializado: o fazer pedagógico. In: 
Lázara Cristina da Silva; Marisa Pinheiro Mourão. (Org.). Atendimento Educacional Especializado 
para Alunos Surdos. 1ªed.Uberlândia: Editora da Universidade Federal de Uberlândia - EDUFU, 
2012, v. 1, p. 205-215. 

Capítulo de 
livro 

http://lattes.cnpq.br/6618230661442542
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MARTINS, Mônica Astuto Lopes. Professor Surdo e Alunos Surdos: uma análise discursiva. In: 
Antonio Ricardo Penha (org); Monica Astuto Lopes Martins; Laura Jane Messias Belem; 
Christiane Maria Costa Carneiro Penha; Layane Cristine de Souza. (Org.). LIBRAS: A Valorização 
da Língua Brasileira de Sinais no Ensino Superior. 1ª ed. Rio de Janeiro: Litteris Ed.: Quártica 
Editora, 2009, v. , p. 15-20. 

Capítulo de 
livro 

MARTINS, Mônica Astuto Lopes. Professor Surdo: mediador da construção de sentidos na virada 
das práticas bilíngues. In: V Congresso Brasileiro de Educação Especial (V CBEE) e VII Encontro 
Nacional dos Pesquisadores da Educação Especial (VII ENPEE), 2012, São Carlos. V Congresso 
Brasileiro de Educação Especial (V CBEE) e VII Encontro Nacional dos Pesquisadores da Educação 
Especial (VII ENPEE). São Carlos: ABPEE, 2012. p. 404-415. 

Artigo 

TAVEIRA, Cristiane C., MARTINS, Mônica Astuto Lopes. O que combina com o surdo? Questões 
levantadas pelos profissionais surdos da rede municipal de educação do Rio de Janeiro. In: XVI 
ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino - Compromisso com a Escola 
Pública, Laica, Gratuita e de Qualidade. Painel Entrelace de políticas públicas, práticas 
pedagógicas e culturas no campo da inclusão da pessoa com deficiência, 2012, Campinas-SP. 
Políticas educacionais e impactos na escola e na sala de aula [recurso eletrônico]. Araraquara - 
SP: JUNQUEIRA&MARIN EDITORES, 2012. v. 1. p. 1235-1246. 

Artigo 

KELMAN, Celeste Azulay, MARTINS, Mônica Astuto Lopes, TAVEIRA, Cristiane C. Práticas 
Escolares de Ensino: Políticas Públicas em Diálogo com a Realidade na Educação de Surdos. In: 
XVI ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino -Compromisso com a Escola 
Pública, Laica, Gratuita e de Qualidade. Painel Surdez e Inclusão: as diferentes práticas de 
ensino, 2012, Campinas-SP. Políticas educacionais e impactos na escola e na sala de aula 
[recurso eletrônico]. Araraquara - SP: JUNQUEIRA&MARIN EDITORES, 2012. v. 1. p. 4583-4594. 

Artigo 

LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de, MARTINS, Mônica Astuto Lopes. A relação Professor Surdo 
- Aluno Surdo em sala de aula: Reflexões e descobertas no uso das línguas no olhar diferenciado 
da cultura bilíngue. In: VI Seminário Nacional de Pesquisa em Educação Especial: Prática 
Pedagógica na Educação Especial: multiplicidade do atendimento educacional especializado, 
2011, Nova Almeida - ES. VI Seminário Nacional de Pesquisa em Educação Especial: Prática 
Pedagógica na Educação Especial: multiplicidade do atendimento educacional especializado, 
2011. 

Artigo 

ARAÚJO, Luzia Cristina N. de, MARTINS, Mônica Astuto Lopes, BELÉM, Laura Jane Messias. 
PROJETO: LITERATURA E CIDADANIA COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO PROCESSO DE 
LETRAMENTO PARA CRIANÇAS SURDAS. In: X Congresso Internacional e XVI Seminário Nacional 
do INES, 2011, Rio de Janeiro. Anais do X Congresso Internacional e XVI Seminário Nacional do 
INES. Rio de Janeiro: INES, 2011. 

Artigo 

TAVEIRA, Cristiane C., MARTINS, Mônica Astuto Lopes, BELÉM, Laura Jane Messias. Identidade 
Surda: Questões levantadas pelos profissionais surdos da rede municipal de educação do Rio de 
Janeiro. In: VI Congresso Brasileiro Multidisciplinar de Educação Especial e VII Encontro da 
Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial, 2011, Londrina-PR. Anais do VI 
Congresso Brasileiro Multidisciplinar de Educação Especial. Londrina: Editora UEL, 2011. p. 
1997-2008. 

Artigo 
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MARTINS, Mônica Astuto Lopes. Surdez ? Superando Barreiras Invisíveis: Enunciados do Papel 
do Professor Surdo na relação com alunos surdos e alunos ouvintes. Olhares sobre a prática do 
professor surdo nas relações e nos diferentes contextos. In: VII Encontro de Pais de Surdos do 
Estado do Rio de Janeiro - INES, 2011, Rio de Janeiro. Arqueiro. Rio de Janeiro: INES, 2011. v. 23. 
p. 26-33. 

Artigo 

ARAÚJO, Luzia Cristina N. de, BELÉM, Laura Jane Messias, MARTINS, Mônica Astuto Lopes. 
Formação de Professores sob a égide da inclusão. In: VI Congresso EDUCASUL, 2010, 
Florianópolis-SC. Anais EDUCASUL 2010. Florianópolis-SC, 2010. 

Artigo 

ARAÚJO, Luzia Cristina N. de, BELÉM, Laura Jane Messias, MARTINS, Mônica Astuto Lopes. 
Surdez e Letramento nos Anos Iniciais para Crianças e EJA: Uma experiência. In: XV ENDIPE 
Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, 2010, Belo Horizonte - MG. Convergências e 
tensões no campo da formação e do trabalho docente: políticas e práticas educacionais cd-
room. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 

Artigo 

BELÉM, Laura Jane Messias, MARTINS, Mônica Astuto Lopes, FONSECA, Roselee Câmara, SILVA, 
Daniele Nunes Henrique. Ensino e Aprendizagem em duas línguas - Português e LIBRAS: o 
esforço do professor ouvinte e as artimanhas do aluno surdo. In: XIV ENDIPE -Encontro Nacional 
de Didática e Prática de Ensino, 2008, Porto Alegre. XIV ENDIPE: Trajetórias e Processos de 
Ensinar e Aprender: lugares, memórias e culturas. Porto Alegre: ediPUCRS, 2008. 

Artigo 

Melo, Keite S. TECNOLOGIAS, LETRAMENTO DIGITAL E EDUCAÇÃO INTERCULTURAL: DIÁLOGO 
POSSÍVEL E NECESSÁRIO NA ATUALIDADE. Artefactum (Rio de Janeiro), v. 1, p. 01, 2016. 

Artigo 

ANDRADE, J. Z., Melo, Keite S., CAMPOS, G. H. B. A MEDIAÇÃO NO PROCESSO DE ORIENTAÇÃO 
DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM UMA PERSPECTIVA VYGOTSKYANA. Tecnologia 
Educacional, v. 214, p. 35-47, 2016. 

Artigo 

OLIVEIRA, T. F. S., Melo, Keite S. MOBILIDADE DIGITAL E FORMAÇÃO DOCENTE: UM 
LEVANTAMENTO ANALÍTICO DOS GT DA ANPED. Intersaberes (Facinter), v. 11, p. 323-337, 2016. 

Artigo 

Melo, Keite S., SILVA, A. V. M. Educação Online: uma experiência no Instituto Superior de 
Educação do Rio de Janeiro. Revista Educaonline, v. 9, p. 112-127, 2015. 

Artigo 

Melo, Keite S., CASTRO, M. R. O computador como proposta para superar dificuldades de 
aprendizagem: estratégia ou mito? Educar em Revista (Impresso), p. 245-265, 2008. 

Artigo 

Melo, Keite S., SALLES, M. F. R., CASTRO, M. R., COVRE, R. R. M., FRANT, J. B. O conceito de 
montagem para análise e compreensão do discurso. Boletim GEPEM (Online), v. 44, p. 43-62, 
2004. 

Artigo 

OLIVEIRA, T. F. S., Melo, Keite S., SILVA, A. V. M. TECNOLOGIA, MOBILIDADE E CULTURA DIGITAL 
NA FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE: UM LEVANTAMENTO ANALÍTICO DOS GT DA ANPED. In: VI 
SEMINÁRIO VOZES DA EDUCAÇÃO 20 ANOS: MEMÓRIAS, POLÍTICAS E FORMAÇÃO DOCENTE, 
2016, São Gonçalo. Seminário Vozes da Educação 20 anos: Memórias, Políticas e Formação 
Docente. São Gonçalo: UERJ, Faculdade de Formação de Professores, 2016. 

Artigo 
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SILVA, E. C. E., Melo, Keite S., CAMPOS, G. H. B. AFETIVIDADE E MOTIVAÇÃO NA MEDIAÇÃO 
PEDAGÓGICA: UM ESTUDO DE CASO EM CURSO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. In: SIED:EnPED 
- Simpósio Internacional de Educação a Distância e Encontro de Pesquisadores em Educação a 
Distância, 2016. SIED:EnPED - Simpósio Internacional de Educação a Distância e Encontro de 
Pesquisadores em Educação a Distância, 2016. 

Artigo 

ANDRADE, J. Z., Melo, Keite S., CAMPOS, G. H. B. A MEDIAÇÃO NO PROCESSO DE ORIENTAÇÃO 
DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM UMA PERSPECTIVA VYGOTSKYANA. In: 
SIED:EnPED - Simpósio Internacional de Educação a Distância e Encontro de Pesquisadores em 
Educação a Distância, 2016, São Paulo. SIED:EnPED - Simpósio Internacional de Educação a 
Distância e Encontro de Pesquisadores em Educação a Distância, 2016. 

Artigo 

SILVA, E. C. E., ANDRADE, J. Z., Melo, Keite S., ROQUE, G. O., CAMPOS, G. H. B. Construindo a 
mediação a partir do conceito de entendimento mútuo em Habermas. In: TicEDUCA 2016, 2016, 
Lisboa. TicEDUCA 2016, 2016. 

Artigo 

Melo, Keite S., SILVA, A. V. M. A Desprofissionalização: o Professor-tutor na Educação a 
Distância. In: IV Congresso Internacional TIC e Educação, 2016, Lisboa. TIC Educa 2016, 2016. 

Artigo 

SILVA DE MELO, KEITE, GUIMARÃES DANTAS, CRISTIANE, KNUPP BARRETTO, MARCUS VINÍCIUS. 
EDUC@R PARA A CONTEMPORANEIDADE - FORMAÇÃO CONTINUADA ON-LINE DE 
PROFESSORES PARA PROFESSORES. In: 22º CIAED Congresso Internacional de Educação a 
Distância, 2016. Apresentação Trabalhos Científicos. 

Artigo 

Melo, Keite S., DANTA, C. G., FARIA, M. A., BARRETTO, M. V. K. Um Olhar A Distância Em Duque 
De Caxias: Uma Proposta Possível Na Formação De Professores. In: V Simpósio de Educação 
Inclusiva e Adaptações e III Simpósio Internacional de Educação a Distãncia, 2015, Presidente 
Prudente. Anais do V Simpósio de Educação Inclusiva e Adaptações e III Simpósio Internacional 
de Educação a Distãncia. Presidente Prudente: Universidade Estadual Paulista, Faculdade de 
Ciências e Tecnologia, 2015. p. 3-1140. 

Artigo 

RIBEIRO, Tiago da S., Melo, Keite S. O papel do professor-tutor na EaD brasileira: exigência de 
ator principal com reconhecimento abaixo de coadjuvante. In: VIII Seminário Internacional: As 
Redes Educativas e as Tecnologias: Movimentos Sociais e a Educação, 2015, Rio de Janeiro. VIII 
Seminário Internacional: As Redes Educativas e as Tecnologias: Movimentos Sociais e a 
Educação. Rio de Janeiro, 2015. 

Artigo 

PINTO, M. L. M. Rio seco: uma leitura de margem. Revista Garrafa (PPGL/UFRJ), v. 11, p. 15-20, 
2010. 

Artigo 

PINTO, M. L. M. A linguagem secreta de Rio seco, de Manuel Rui: perspectivas do entre-lugar 
angolano.. Revista Garrafa (PPGL/UFRJ), v. 18, p. 20-22, 2009. 

Artigo 

PINTO, M. L. M. Da demanda pelo feminino às conquistas do discurso antihegemônico: uma 
leitura de Como água para chocolate. Reset (Estácio), v. 2, p. 14-19, 2008. 

Artigo 

PINTO, M. L. M. O (pós)boom da literatura feminina. Magna Lettera, 2001. Artigo 
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PINTO, M. L. M. Chrysanthème: olhares de mulher sobre a Velha República. Magna Lettera, 
2001. 

Artigo 

PINTO, M. L. M. América Latina: questão de gêneros?. Idioma (UERJ), Rio de Janeiro, n.19, p. 62-
66, 1997. 

Artigo 

PINTO, M. L. M. Chrysanthème: imagens da Belle Èpoque carioca sob olhares argutos e 
argüentes. In: XI Congresso Internacional Abralic, 2008, São Paulo. XI Congresso Internacional 
Abralic, 2008. 

Artigo 

PINTO, M. L. M. A Belle Èpoque carioca sob a Lanterna Mágica de Chrysanthème. In: X Encontro 
Regional da ABRALIC, 2005, Rio de Janeiro. 

Artigo 

PINTO, M. L. M. Chrysanthème: leituras de seu tempo, espaço e figuras. In: X Seminário 
Nacional e I Internacional Mulher e Literatura, 2003, João Pessoa. 

Artigo 

PINTO, M. L. M. Papéis dispersos pelo tempo: a Belle Èpoque carioca sob o olhar de 
Chrysathème. In: II Congresso Internacional Todas as Letras, 2003, São Paulo. 

Artigo 

PINTO, M. L. M. Memorial Borrado: as lembranças do porvir carnavalesco. In: VII Congresso 
Nacional de Lingüística e Filologia, 2003, Rio de Janeiro. VII Congresso Nacional de Lingüística e 
Filologia, 2003. 

Artigo 

PINTO, M. L. M. Chrysanthème: visões sobre o Brasil na Belle Époque. In: II Encontro de Ciência 
da Literatura - Espaço e escrita, 2002, Rio de Janeiro. II Encontro de Ciência da Literatura - 
Espaço e escrita, 2002. p. 41. 

Artigo 
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PARTE III – EXTENSÃO 

Cap. 10 – Aspectos Administrativos 

Themis Aline Calcavecchia dos Santos 

No Brasil, as primeiras experiências de extensão universitária ocorreram na 

Universidade Livre de São Paulo, em 1911 e 1917. 

A literatura especializada menciona o documento “Estatuto da 
Universidade Brasileira”1 - Decreto nº 19.851, de 11 de abril de 
1931, como evidência de ações extensionistas. Nesse 
documento, a extensão não estaria restrita somente à 
realização de cursos e conferências, com a finalidade de 
construir conhecimentos “úteis à vida individual e coletiva”, 
mas também objetivaria a “apresentação de soluções para os 
compromissos sociais e a propagação de idéias e princípios de 
interesse nacional”. (PUC-Minas; 2006). 

Todavia, a concepção político-acadêmica de extensão universitária, dos anos 30, 

proposta pela USP, permaneceu, ainda, durante as décadas de 40 e 50. Tal concepção 

entendia ser a extensão universitária um “instrumento disseminador de conhecimento para 

a comunidade e forma de popularização das ciências, das artes e das letras, realizada por 

meio de cursos, palestras, radiodifusão e de filmes científicos dirigidos aos diversos 

segmentos da sociedade.” (Ibid). 

Na década de 60, as instituições de ensino superior (IES) deram 
início às experiências de educação de base, influenciadas pela 
atuação de docentes e discentes junto aos movimentos 
populares. O envolvimento e o compromisso de segmentos das 
Igrejas com a população excluída caracterizaram as ações de 
extensão e constituíram referência para as IES nesse contexto. 

Naqueles anos, marcados pela organização  popular e pelas 
reformas sociais no Brasil e na América Latina, ocorreram 
movimentos políticos de contestação ao sistema de 
desenvolvimento econômico adotado desde a década de 50, 
baseado na substituição de importações. Tais contestações 
chegaram a formas mais acirradas de luta no campo e na 
cidade. Todas essas mobilizações provocaram reflexos nos 
segmentos universitários, que incorporaram novas teorias e 
métodos no desenvolvimento de suas atividades fim. 

A extensão, dada sua proximidade com os diversos setores da 
sociedade, aspirou às mudanças que emanavam dessa 
conjuntura. A prática extensionista transitou, então, do 
enfoque de difusão do conhecimento para o de inserção na 
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realidade socioeconômica, política e cultural do País, 
absorvendo as contradições advindas da sociedade e 
oferecendo, por meio de suas ações, respostas que 
contribuíssem para a transformação social. (Ibid). 

Assim, tem-se um fortalecimento da extensão universitária. Nesse contexto, surgem 

discussões acerca do conceito de extensão. “Paulo Freire (1977), ao examinar o conceito de 

extensão, o contrapôs ao de comunicação, denunciando certa presunção da universidade 

em “estender” seu conhecimento à sociedade, desconhecendo os saberes produzidos por 

essa última. Esse debate provocou as universidades a repensarem o conceito de extensão e 

os métodos que envolviam suas ações.” (Ibid). 

Desta forma, o ensino, a pesquisa e a extensão passaram a ser compreendidos como 

produto do diálogo entre os diversos saberes, provenientes tanto da universidade como da 

sociedade e não apenas uma transmissão de conteúdos. 

Entretanto, no período da Ditadura Militar e com edição da Lei de Segurança 

Nacional, esta concepção dialógica entre a universidade e a sociedade, que ainda estava 

sendo consolidada, é interrompida com a Reforma Universitária de 1968, que restringiu a 

autonomia universitária. 

A política oficial determinava que as atividades de extensão seriam realizadas através 

de alguns projetos, como por exemplo, o Projeto Rondon e o Centro Rural Universitário de 

Treinamento e Ação Comunitária (CRUTAC). 

O fim da Ditadura Militar trouxe o ressurgimento dos Movimentos Sociais e a prática 

extensionista retornava às universidades, promovendo desde eventos culturais e cursos de 

aperfeiçoamento, à venda e prestação de serviços a projetos de ação comunitária. 

Em 1987, foi realizado o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições de 

Ensino Superior (IES) Públicas, que foi decisivo para que as universidades re-significassem 

seu papel, função e identidade. Esse Fórum definiu a extensão como “um processo 

educativo, cultural e científico, que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável, 

viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade”. (PROEX/ UFMG; 

2000). 
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O resultado disto pode ser observado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), Lei nº 9394/96, no capítulo IV, que trata da Educação Superior, artigo 43, ao 

estabelecer que as IES têm como fim: 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade:  
(...) 
IV - Promover a divulgação de conhecimentos culturais, 
científicos e técnicos que constituem patrimônio da 
humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 
publicações e de outras formas de comunicação. 
VI – Estimular o conhecimento dos problemas do mundo 
presente, em particular os nacionais e regionais, prestar 
serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta 
uma relação de reciprocidade. 
VII – Promover a extensão, aberta à participação da população, 
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da 
criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas 
na instituição. 

O Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária das Universidades e Instituições 

de Ensino Superior Comunitárias, criado em 1999 com o apoio da Associação Brasileira das 

Universidades Comunitárias (ABRUC) e Associação Brasileira de Escolas Superiores Católicas 

(ABESC), foi importante para fortalecer: 

uma cultura de Extensão, desenvolvida pelas instituições 
comunitárias, especialmente as atividades voltadas para a 
eliminação da pobreza, intolerância, violência, analfabetismo, 
fome, deterioração do meio ambiente, doenças e, 
principalmente, por meio de uma perspectiva concreta, 
interdisciplinar e transdisciplinar que contribua para flexibilizar 
a produção de solução aplicáveis para problemas e questões 
da contemporaneidade.” (Fórum Nacional de Extensão e Ação 
Comunitária das Universidades e Instituições de Ensino 
Superior Comunitárias, Outubro 2001). 

Hoje, a extensão universitária é um preceito Constitucional e esta associada às 

atividades de ensino e pesquisa nas Instituições de Educação Superior. Ensino, pesquisa e 

extensão são as três funções básicas da Educação Superior e da Universidade, são 

equivalentes e devem ser tratadas igualmente sob pena de violação desse preceito 

constitucional. 

Não raro se confunde a extensão universitária com cursos de extensão, que são parte 

integrante dessa atividade. Os cursos de extensão universitária são, na maioria das vezes, 

acadêmicos e com uma carga-horária pequena, tem a finalidade de complementar o 
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conhecimento em determinadas áreas. Por outro lado, as atividades de extensão são 

amplas, complexas e não se confundem com "cursos de extensão". 

A extensão universitária possibilita levar até a comunidade o conhecimento que a 

Universidade possui – os novos conhecimentos adquiridos através da pesquisa e que são 

divulgados com o ensino. Trata-se da socialização e democratização do conhecimento para 

aqueles que não fazem parte da comunidade universitária. Desta forma, o conhecimento 

não fica restrito aos muros da Escola, mas é difundido entre toda a comunidade. 

Tem-se, ainda, a possibilidade de colaboração com a nação, considerando que a 

Universidade vai até a comunidade. Existem, também, as ações comunitárias prestadas pelas 

Instituições de Ensino Superior realizadas através de prestação de serviços, assistência, 

ouvindo as suas demandas e necessidades. Muitas vezes, as demandas e necessidades da 

comunidade dão origem a pesquisas e estudos que virão a atender à comunidade à qual a 

Instituição de Ensino Superior pertence. Esta interação entre as IES e a realidade local, 

regional ou nacional faz com que haja, também, uma renovação na própria estrutura, 

modificação do currículo etc. adequando-se à realidade do país. 

A extensão universitária traz, também, a possibilidade da aplicação do ensino, 

preparando seus discentes, futuros profissionais, para a realidade à qual irão enfrentar, não 

se confundindo esta atividade com o estágio. 

Diante disso, a DESUP realizou, ao longo dos últimos dez anos, várias atividades 

extensionistas através de Convênios, Parcerias etc. 

A criação do Núcleo de Projetos, Pesquisa e Extensão como parte integrante da 

Coordenação de Extensão e Pesquisa da DESUP foi fundamental para que as ações de 

extensão pudessem ser realizadas. 

Vários Convênios/Termos de Cooperação Técnica/Carta de Intenções foram 

celebrados cabendo destacar alguns: 

 Carta de Intenções com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 

que possibilitou aos funcionários da FAETEC a formação continuada nos 

cursos de pós-graduação stricto sensu; 
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 Termo de Cooperação Técnica com a Fundação Oswaldo Cruz, que 

possibilitou a oferta de vagas para Iniciação Científica de alunos do curso de 

Análise de Sistemas da Faeterj-Rio em Projetos de Desenvolvimento de 

Softwares; 

 Termo de Cooperação Técnica com o INMETRO, que possibilitou o Curso de 

Pós-graduação lato sensu de Metrologia Aplicada ao Software oferecido pela 

Faeterj-Rio; 

 Termo de Cooperação Técnica com o Instituto Terra Azul, que possibilitou a 

formação de gestores ambientais para os alunos do Ensino Técnico da 

FAETEC, na modalidade de extensão; 

 Termo de Cooperação Técnica com a Faculdade Zumbi dos Palmares, que 

possibilitou a capacitação dos docentes da FAETEC nos temas afro-brasileiros; 

 Convênio com o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis – 

CDDH oferecendo cursos de capacitação de jovens atendidos pelos Programas 

do Centro e também cursos voltados para a formação da cidadania e 

humanismo; 

 Convênio com a Universidade Veiga de Almeida para a Graduação, Graduação 

à Distância e Graduação Tecnológica; 

 Convênio com a Universidade Celso Lisboa para Bacharelado, Formação 

Superior e Licenciatura; 

 Convênio com a Associação São Judas Tadeu para curso de Pedagogia; 

 Convênio com a Faculdade Betténcourt da Silva para Licenciatura em 

Eletrônica e Construção Civil; 

Esses Convênios possibilitaram uma troca de expertises entre a Comunidade da 

FAETEC e as entidades conveniadas. 

Importante destacar a criação do sítio da DESUP que se tornou um importante canal 

de interação com a comunidade. Hoje, a DESUP possui uma página no Facebook ampliando a 

visibilidade de suas ações. 
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Cap. 11 – Projetos de Extensão 

Themis Aline Calcavecchia dos Santos 

Neste capítulo serão destacados alguns dos projetos de extensão desenvolvidos pela 

DESUP e pelas diferentes Unidades de Ensino da Educação Superior da Rede. 

Transformação De Máquinas Caça-Níqueis Em Computadores 

A Educação Superior da Rede FAETEC teve a iniciativa pioneira de transformar 

máquinas de caça-níqueis em computadores para serem utilizados nas escolas e em diversos 

locais da cidade do Rio de Janeiro. 

A ideia surgiu com o Prof. Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira, coordenador do 

Instituto Superior de Tecnologia de Petrópolis (à época), pertencente à Rede FAETEC, que 

procurava meios de conseguir recursos para aquisição de equipamentos com o Prof. Nelson 

Massini (então Presidente da FAETEC), e lembrou que algumas dessas máquinas eram 

computadores inteiros. 

Algumas das máquinas eram equipadas com todos os componentes necessários ao 

funcionamento de um computador – uma placa-mãe; um processador Sempron 2,3 GHz e 

memória de 30 megabytes.10 

O Prof. Marcos Monteiro, então vice-diretor do IST-Rio (hoje FAETERJ-Rio), foi o 

Coordenador do Projeto que foi denominado LABTRANS (Laboratório de Transformação). 

O Projeto foi resultado de uma parceria entre os Governos Estadual e Federal, 

através da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, à qual a FAETEC é vinculada, 

Secretaria de Estado de Segurança Pública, 4ª Vara Federal Criminal e Receita Federal. Os 

caça-níqueis foram apreendidos durante as operações da Polícia Federal Ouro de Tolo, 

Gladiador e Tio Patinhas, entre outras. As máquinas seriam destruídas em um depósito em 

Bonsucesso. 

Tendo em vista que se tratava de prova de crime, porque foram importadas 

irregularmente, ou fruto de contrabando, a legislação determinava que deveriam ser  

                                                           
10

 Ver as matérias http://www.hardware.com.br/comunidade/escola-cac/765679/ 

http://www.faperj.br/?id=1030.2.7  

http://www.hardware.com.br/comunidade/escola-cac/765679/
http://www.faperj.br/?id=1030.2.7
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destruídas, houve autorização da 4ª Vara Federal Criminal e da Receita Federal para que 

fossem transformadas em computadores. Os hardwares que continham efetivamente as 

provas, vez que eram os jogos, foram retirados pela Polícia Federal. 

Mais de duas mil máquinas foram convertidas e disponibilizadas para uso nas escolas, 

inicialmente nos cursos de mecânica, eletricidade, manutenção de micros e no ensino 

técnico à distância da FAETEC. 

A transformação das máquinas (pintura dos gabinetes, com tinta automotiva, 

colocação do teclado e mouse) era feita em apenas dois dias. Os novos computadores 

funcionavam com um programa de software livre e recebiam um modem para ter acesso à 

Internet. 

Todo o processo de transformação era feito no Instituto Superior de Tecnologia do 

Rio de Janeiro (IST-Rio), na FAETEC, na célula de computação, com a participação dos alunos 

de diferentes níveis no curso de Análise de Sistemas. 

O projeto obteve apoio da FAPERJ (Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro). O custo de transformação de cada máquina à época 

era de cerca de R$ 60 por unidade. 

As máquinas também foram utilizadas no Programa FAETEC Digital, tendo sido 

instaladas em diversos pontos da cidade do Rio de Janeiro. 

No dia 16 de julho de 200711, as máquinas foram oficialmente apresentadas em 

solenidade realizada no Instituto Superior de Tecnologia do Rio de Janeiro (IST-Rio), na 

unidade de Quintino da FAETEC (Fundação de Apoio à Escola Técnica). Foram apresentados 

dois protótipos de computador montados com as máquinas caça-níqueis apreendidas pela 

Polícia Federal. Estiveram presentes o Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio 

Cabral, os Secretários Estaduais de Segurança Pública e de Educação, José Mariano Beltrame 

Nelson Maculan, respectivamente; o superintendente da Receita Federal na 7ª Região Fiscal 

(responsável pelos estados do Rio e Espírito Santo), César Augusto Barbieiro; o Diretor 

Presidente da FAPERJ, Ruy Marques; o comandante-geral da PM, coronel Ubiratan Ângelo; o 

                                                           
11

 Aqui um link com a matéria referente a apresentação das Máquinas pelo Governador do Estado do Rio de 

Janeiro: http://www.hardware.com.br/comunidade/cac-niqueis/756574/  

http://www.hardware.com.br/comunidade/cac-niqueis/756574/
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presidente da FAETEC, Nelson Massini; o diretor do Instituto Superior de Tecnologia e 

Ciência da Computação do Rio de Janeiro (IST-RJ), Fernando Motta; entre outras 

autoridades, como Juízes e Delegados Federais.12 

O Projeto foi difundido em vários Estados do país, dos quais se cita o Rio Grande do 

Sul, São Paulo, Santa Catarina, Bahia (transformando em urnas eletrônicas), entre outros. 

 

 

 

Governador Sérgio Cabral na Solenidade de Apresentação das Máquinas transformadas que aconteceu na 
Faeterj-Rio (antigo IST-Rio) 

 

                                                           
12

 Veja o link com a matéria: http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL71041-5606,00-

CACANIQUEIS+VIRAM+COMPUTADORES+NO+RIO.html  

http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL71041-5606,00-CACANIQUEIS+VIRAM+COMPUTADORES+NO+RIO.html
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL71041-5606,00-CACANIQUEIS+VIRAM+COMPUTADORES+NO+RIO.html
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Secretário de Estado de Segurança – Mariano Beltrame; Governador Sérgio Cabral; Secretário de Estado de Ciência e 
Tecnologia – Alexandre Cardoso na Solenidade de Apresentação das Máquinas transformadas 

 

 

      Prof. Marcos Monteiro; Prof. Fernando Mota (atrás); Secretário Alexandre Cardoso e o Governador Sérgio Cabral 
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O LabTrans, através do seu coordenador, Profº Marcos Paulo Monteiro, entrega uma máquina de caça níqueis 
transformada em computador ao Sr. Jardel de Araújo, Prefeito da cidade de Pirajuí, interior de São Paulo, em evento 
ocorrido no próprio LabTrans/FAETEC, para servir de modelo ao projeto similar que seria desenvolvido no município 

 

Implantação do GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos 

Em junho de 2008, o Diretor da DESUP, professor Fernando Mota, participou, em 

Brasília, do Seminário promovido pelo CENADEM – Centro Nacional de Desenvolvimento do 

Gerenciamento da Informação que tratou do GED – Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos. 

A participação da DESUP foi a convite e apresentou resultados concretos para a 

FAETEC - a DESUP resolveu implantar o GED internamente através da criação de grupo de 

trabalho institucional constituído à época por: Alexander Daltio Vialli, Fabiano de Lima 

Shingai, José Luiz Gomes de Moraes e Lúcia Helena dos Santos Silva. 

A necessidade de melhoria do fluxo e da divulgação e acesso às informações da 

DESUP fizeram a equipe pensar num modelo de gestão baseado no Gerenciamento 

Eletrônico de Documentos como ferramenta administrativa para tornar mais ágil o processo 
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de gerenciamento externo dos Institutos Superiores da FAETEC, bem como internamente 

favorecer a dinâmica organizacional da própria Diretoria com os outros órgãos da rede de 

ensino. 

Um sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos, ou simplesmente GED, é  

processo de geração, manutenção, localização e armazenamento de documentos em 

formato digital. Trata-se de capturar documentos, transformando-os em formatos digitais, 

para serem arquivados de maneira conveniente (alto grau de compactação) e gerar índices 

eficazes para uma pesquisa. 

De uma maneira geral, documento é qualquer registro de  informações, 

independentemente do formato ou suporte utilizado para registrá-las.13 A maior parte dos 

documentos aumenta a compreensão sobre um determinado assunto ou provoca uma ação. 

Por sua vez, o documento digital é um documento eletrônico caracterizado pela 

codificação em dígitos binários e acessado por meio de sistema computacional.14  

Documentos digitais são obtidos por meio de digitalização dos documentos em papel ou dos 

já existentes no meio eletrônico gerados por aplicativos nos formatos Word, Excel, 

PowerPoint, PDF, OpenOffice, dentre outros. 

O projeto GED desenvolvido pela DESUP teve como objetivos identificar, analisar e 

aplicar tecnologias existentes utilizadas no Gerenciamento Eletrônico de Documentos que 

pudessem dar suporte à Diretoria de Educação Superior da FAETEC, propondo uma 

metodologia de implantação de ferramentas de controle de informações. 

Como principais subprodutos do projeto GED podem ser citados: 

 a criação do site institucional da Diretoria de Educação Superior da FAETEC. Tal site 

congregava informações sobre notícias, circulares internas eletrônicas, formulários 

eletrônicos, banco de dados de teses e dissertações, memória da produção 

institucional da Educação Superior, apresentações institucionais, dentre outros 

recursos; 

                                                           
13

 Arquivo Nacional (2005). «Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística» 

14
 http://ahpoa.blogspot.com.br/2013/07/documentos-digitais-conceito-e.html acesso em 29/07/2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o
http://www.arquivonacional.gov.br/Media/Dicion%20Term%20Arquiv.pdf
http://ahpoa.blogspot.com.br/2013/07/documentos-digitais-conceito-e.html
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 uma memória de todas as circulares internas e despachos realizados pela DESUP. 

Esta memória se encontra na rede local da FAETEC no campus Quintino, tendo sido 

feita e disponibilizada em CD uma cópia segurança de todos os dados produzidos. 

Nas imagens abaixo, vista do Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, a Palestra do 

Prof. Carlos A. Bassi, Editor Técnico do CENADEM e o Diretor Fernando Mota junto aos 

participantes e imagem do Brasil 21 em Brasília. 

 

Centro de Eventos e Convenções Brasil Século XXI 

 

Vista da Plateia - CENADEM 
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Fernando Mota – Diretor da DESUP - CENADEM 

 

Território Tecnológico de São Cristóvão 

Em vinte e oito de julho de dois mil e nove, representantes do Governo do Estado do 

Rio de Janeiro (SECT, FAETEC - IST-Rio e IST-Paracambi), da Prefeitura do Rio de Janeiro 

(Instituto Pereira Passos), da Universidade do Rio de Janeiro (UERJ), da Universidade Veiga 

de Almeida (UVA) e do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

(CEFET/RJ) participaram da reunião da equipe implementadora do Território Tecnológico de 

São Cristóvão. 

Foram discutidos diversos assuntos referentes ao Convênio de Cooperação Técnica e 

Científica, onde se integraram UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), UVA 

(Universidade Veiga de Almeida) e CEFET/RJ (Centro Federal de Educação Celso Suckow da 

Fonseca), visando à união de esforços e expertises, para atuar no entorno do território de 

São Cristóvão, auxiliando a alavancar a atividade empresarial através da atração, 

desenvolvimento e fortalecimento de MPEs (Micro e Pequenas empresas) inovadoras, na 

geração de novos projetos, pesquisas, serviços e eventos, criação de ambientes de inovações 

avançadas no território, ofertando mão de obra qualificada, aproveitando os talentos em 

nível superior e técnico formados na região. 
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Este projeto tinha a intenção de transformar o Rio de Janeiro na capital da 

sustentabilidade, sendo uma potente ferramenta de desenvolvimento local sustentável, 

alavancando as potencialidades e capacidades instaladas do território. 

O projeto visava o envolvimento de parceiros apoiadores como SEBRAE/RJ, SECT, IPP, 

SEDEIS, Metrô Rio, INT, Rotary São Cristóvão, Câmara Comunitária de São Cristóvão, 

Associação Comercial e Industrial de São Cristóvão, EMOP, FIRJAN, Confrapar, FINEP, 

FAPERJ, CNPq, SENAI, Instituto Federal do Rio de Janeiro, IBGE, BNDES, Caixa Econômica 

Federal e Banco do Brasil, dentre outros. 

Os responsáveis pelo projeto, equipe gestora, eram: Celso Leonardo Barbosa (Núcleo 

de Empreendedorismo UVA), Renata Gomes Mamede (Escritório de Projetos UVA), Ellen 

Guimarães Duarte Dias (Incubadora de Empresas CEFET/RJ), Magda Lauri Gomes (Núcleo de 

Inovação Tecnológica CEFET/RJ), Claudio Ivanof Lucarevschi (NUSEG/UERJ) e Vera Lucia dos 

Anjos Costa (NUSEG/UERJ). 

A ideia do projeto era atender as seguintes principais áreas: Energias 

Renováveis/Limpas, Sustentabilidade Meio - Ambiente e Tecnologias Sociais e TIC - 

Tecnologia da Informação e Comunicação. 

Nas imagens alguns momentos da reunião no Espaço da DESUP/FAETEC. O Diretor da 

DESUP, Prof. Fernando Mota, recebeu o grupo para a reunião que contou com a participação 

do Prof. Horácio Ribeiro - Coordenador Acadêmico do IST-Rio (atualmente Faeterj-Rio). 

 

    

Imagens da reunião na DESUP 
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Convênio com a Faculdade Zumbi dos Palmares 

Em setembro de 2010, o Diretor da DESUP, Fernando Mota, e a professora Helena 

Theodoro reuniram-se com os Coordenadores dos Cursos da Universidade Zumbi dos 

Palmares, professores Marcio Juliano e Lina Moreira, para identificar e elaborar um 

planejamento de ações possíveis em parcerias futuras. Foi assinada uma Carta de Intenções 

entre a Faculdade Zumbi dos Palmares e a FAETEC, onde se estabeleceram as possibilidades 

de parcerias entre as duas instituições na promoção de atividades que incentivem a cultura 

Afro, cooperação tecnológica para ferramentas de ensino à distância, elaboração conjunta 

de programas para capacitação de professores no sentido de atender à Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, troca de conhecimento para oferta de cursos de extensão, graduação e 

pós-graduação. 

Nas imagens José Vicente, Reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, e o Prof. 

Fernando Mota, assinam a Carta de Intenções. 
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Fernando Mota, Helena Theodoro, Marcio Juliano e Lina Moreira 

 

 

 

José Vicente assina a Carta de Intenções entre a Faculdade Zumbi dos Palmares e a FAETEC 
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Fernando Mota assina a Carta de Intenções entre a Faculdade Zumbi dos Palmares e a FAETEC 

 

Convênio com o Instituto Terra Azul 

O Instituto Terra Azul é uma organização não governamental que tem, entre outros, o 

objetivo de formar Redes de atuação em prol do desenvolvimento sustentável. Atua, com resultados 

bastante efetivos, na formação de Gestores Ambientais, na forma de cursos livres, com destaque 

para o Projeto de Proteção ao Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá. 

O Convênio com a FAETEC deu-se através da oferta de cursos livres para alunos da Escola 

Técnica Adolpho Bloch. 
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Convênio com o Instituto Terra Azul: Themis Aline, Fernando Mota e Marcos Sant’Anna Lacerda 
(Diretor do Terra Azul) 

 

 

Prof. Aureliana Cruz (Assessora Especial DESUP), Marcos Sant’Anna Lacerda (Diretor da Fundação Terra Azul) e Prof. Themis 
Aline (Coordenadora de Pesquisa e Extensão Desup) em visita à sede da Fundação para tratar do Convênio 
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A seguir, serão apresentados alguns exemplos de Projetos de Extensão desenvolvidos 

pelas Unidades de Educação Superior da FAETEC, as Faculdades de Educação Tecnológica do 

Rio de Janeiro – FAETERJs. 

FAETERJ-Petrópolis 

 

A FAETERJ-Petrópolis participou, organizando atividades em seu campus, do Festival 

Latino-americano de Instalação de Software Livre (FLISoL) 2016, que é o maior evento da 

América-latina de divulgação de Software Livre e teve a sua primeira edição na cidade de 

Petrópolis. 

Várias atividades foram realizadas, além da apresentação de Projetos desenvolvidos 

pela FAETERJ-Petrópolis, com diferentes parcerias, a saber: a ideologia do mundo do 

Software e da Mídia Livre, da MetaReciclagem, do Projeto MulherAda, 

oficinas AvgLab/SirLab, palestras, apresentações musicais, exibições de filmes, e a 

tradicional InstallFest. 

A DESUP, através de seu Diretor e da Coordenação de Extensão e Pesquisa, 

participou do debate sobre o filme "Ex-Machina" exibido na Sessão de Cineclube - "Steve 

Jobs", juntamente com outros convidados.15 

 

Logo do Evento 

                                                           
15

 Seguem os links do sítio oficial e uma das matérias sobre o evento: 

https://flisol.info/FLISOL2016/Brasil/Petropolis http://midiatatica.wixsite.com/flisol/blank-2  

https://flisol.info/MetaReciclagem
https://flisol.info/MulherAda
https://flisol.info/AvgLab
https://flisol.info/SirLab
https://flisol.info/InstallFest
https://flisol.info/FLISOL2016/Brasil/Petropolis
http://midiatatica.wixsite.com/flisol/blank-2
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Apresentação musical de alunos da FAETERJ-Petrópolis na FLISol 

 

 

Prof. Lucimar Cunha, Diretora Geral da FAETERJ-Petrópolis e Prof. Manso de Mello Vianna que apresentou o Projeto "TI 
Aplicada a Saúde Coletiva" 
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Discentes na FLISol – foto: FAETERJ-Petrópolis 

 

AVG Lab 

O Laboratório de Audiovisual e Artes Gráficas – AVG Lab foi criado, em 2016, a partir 

da realização, pela FAETERJ-Petrópolis, do Festival Latino Americano de Software Livre – 

FLISoL, o que denota a importância da participação das Unidades de Educação Superior da 

Rede FAETEC em eventos nacionais e internacionais. 

O AVG Lab é coordenado por Calebe Pimentel, que é produtor cinematográfico, e 

visa a produção de conteúdo audiovisual, web, gráficos, modelagens para games e 

animações, além de dar suporte para os outros laboratórios da FAETERJ-Petrópolis nas áreas 

de marketing e gestão de projetos. 

O primeiro Projeto em andamento é um curta metragem, feito em animação, do livro 

“A Menina e a Árvore”, de autoria de Roseni Kurányi (a primeira de outras obras da autora 

que serão transformadas em curtas de animação). O projeto encontra-se na fase de 

captação de recursos e desenvolvimento do roteiro, storyboarding. A ideia é que o curta 

metragem seja lançado no segundo semestre de 2017. 
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Logo do AVG Lab 

 

MetaReciclagem 

O Projeto “Metareciclagem: Tecnologia, Sustentabilidade e Arte”16, teve início no ano 

de 2014 envolvendo docentes e discentes, inicialmente com o intuito de mudar a identidade 

visual do campus, que incluiu o muro e as instalações internas, e cumprir a Agenda 21, o 

projeto continua reciclando e criando novos objetos, tais como lixeiras, floreiras e arandelas, 

provenientes da transformação dos monitores, crachás e pastas para eventos, provenientes 

dos fios e de papel e pastas usados, entre outros. O artista plástico e professor Marcelo 

Cocco Barçante é o coordenador do projeto, que faz a reciclagem do lixo eletrônico, tanto da 

faculdade como de outros locais, que doam para serem reciclados. A FAETERJ-Petrópolis fez 

uma parceria com a ONG PC Vida, que contribuiu na intermediação do processo de 

recolhimento de material, além de outros doadores de material eletrônico inservível como a 

Prefeitura, o Laboratório Nacional de Ciência da Computação (LNCC), a FAETEC, a 

Companhia Águas do Imperador, a Casa da Cultura, a Orange Business Services (empresa de 

telecomunicações), a Provider IT, a Universidade Católica de Petrópolis (UCP), alunos, 

professores e a sociedade civil. 

Com o objetivo de incrementar um amplo debate sobre o lixo eletrônico, o Projeto 

realiza atividades acadêmicas e extramuros que envolvem a instituição, discentes, docentes 

e a sociedade. De acordo com pesquisas realizadas pela equipe da Unidade, a fim de 

encontrar algumas iniciativas relacionadas, foi constatado, à época do início do projeto, 

tratar-se do maior Projeto no mundo, dentro do conceito de reaproveitamento tecnológico. 

                                                           
16

 Links com notícias sobre o Projeto MetaReciclagem da FAETERJ-Petrópolis: 

http://petropolisemcena.blogspot.com.br/2014/08/lixo-tecnologico-vira-arte-em-projeto.html  

http://petropolisemcena.blogspot.com.br/2014/08/lixo-tecnologico-vira-arte-em-projeto.html
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Com o novo destino dado às sucatas existentes na FAETERJ-Petrópolis, quatro salas 

que armazenavam todo este material foram desocupadas, permitindo a ampliação do uso 

deste espaço físico visto que funciona, também, o CPTI – FIC. 

Dentro da concepção de práticas sustentáveis, todo o lixo eletrônico é reaproveitado, 

seja por reciclagem, reutilização ou envio para empresas especializadas na reciclagem 

daquilo que a FAETERJ não consegue fazer, como é o caso dos tubos de imagem dos 

monitores. 

 

 

Logo do Projeto 

 

Cocco Barçante no muro externo da FAETERJ-Petrópolis Foto: Simone Sattler 
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Muro externo concluído – luminárias feitas com as caixas dos monitores 

 

 

 

Fachada interna com letreiro feito pelo Projeto MetaReciclagem Foto: Marco Oddone 
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Parede interna – Mapa Mundi – Projeto MetaReciclagem – foto: sítio da FAETERJ 

SIR-LAB 

O Laboratório de Sistemas Inteligentes e Robótica17 (SIR Lab) é um projeto de 

pesquisa e extensão, criado em 2011, no qual os discentes da FAETERJ-Petrópolis e do CPTI 

desenvolvem artefatos robóticos que tem entre outros objetivos a participação nas 

competições de robótica e inteligência computacional em todos os níveis, regional, nacional 

e internacional. Na atualidade, as equipes do SIR Lab que estão no ensino superior 

participam da Competição Brasileira de Robótica (CBR) e da Latin American Robotics 

Competition (LARC) e as equipes do ensino médio participam da Olimpiada Brasileira de 

Robótica (OBR) e do Torneio Juvenil de Robótica (TJR). O projeto, além de incentivar os 

alunos a tornarem-se autodidatas, serve, também, para fomentar o conhecimento na área. 

Os coordenadores do projeto são os Profs. Eduardo Krempser e Alberto Angonese. 

                                                           
17

 Link do sítio do Projeto http://sirlab.github.io/index.html Link com uma das várias reportagens sobre o 

Projeto: http://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/rjintertv-2edicao/videos/v/alunos-de-ti-de-petropolis-rj-se-

destacam-em-campeonato-de-robotica/3747228/  

http://sirlab.github.io/index.html
http://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/rjintertv-2edicao/videos/v/alunos-de-ti-de-petropolis-rj-se-destacam-em-campeonato-de-robotica/3747228/
http://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/rjintertv-2edicao/videos/v/alunos-de-ti-de-petropolis-rj-se-destacam-em-campeonato-de-robotica/3747228/
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O SIR Lab desenvolve vários projetos, em diferentes áreas da robótica. Entre eles 

destaca-se o “IEEE Very Small Size Soccer” (futebol de robôs muito pequenos), que é uma 

competição de futebol de robôs que acontece na Competição Brasileira de Robótica (CBR) e 

na Competição Latino-Americana de Robótica (LARC). 

As competições consistem no enfrentamento, em uma partida de futebol, de dois 

times com três robôs teleoperados. Cada equipe é responsável por desenvolver todo o 

software e hardware para controlar seus robôs, possuindo uma câmera no centro do campo 

de 2 a 2.5m de altura, as equipes rodam algoritmos de visão computacional para reconhecer 

as poses de seus robôs, a fim de manda-los executar a ação desejada. 

Com a finalidade de auxiliar as equipes iniciantes na categoria “IEEE Very Small Size 

Soccer”, foi desenvolvido um SDK que é constituido dos projetos VSS-Vision, VSS-Simulator, 

VSS-Viewer, VSS-SampleStrategy, VSS-Joystick e VSS-GameLogger. 

Outro projeto é o “RoboCup 2D Soccer Simulation” (futebol simulado), que é a 

categoria mais antiga das competições simuladas da RoboCup onde se busca simular uma 

partida de futebol da forma mais realistica possível. 

As competições dessa categoria são: Competição Brasileira de Robótica (CBR), 

Competição Latino-Americana de Robótica (LARC) e a Competição Mundial de Robótica 

(RoboCup). É uma ccategoria onde se desenvolve um programa de inteligência 

computacional, ou articial, distribuída com finalidade de resolver um problema maior. A 

competição consiste em dois times de 11 agentes que jogam futebol num simulador 

desenvolvido para parecer o mais realista possível. As situações enfrentadas pelos agentes 

são as mesmas encontradas num jogo de futebol real, se cansam, se machucam, escutam e 

veem da mesma forma que na realidade (visão de 180º, escutam comandos até 5m de 

distância, por exemplo) e trocam informações entre si o tempo todo. 

Ainda estão em desenvolvimento projetos de Salvamento “Rescue” e Casa 

Inteligente. 

Importante destacar que as equipes da FAETERJ-Petrópolis vêm obtendo excelentes 

resultados nas diversas competições de que participam, em todos os níveis. 
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Abaixo as premiações recebidas18. 

2016 

 1º e 3º Lugar na categoria Resgate Jr. OBR Etapa Regional 

 2º Lugar na categoria Resgate Jr. OBR Etapa Estadual 

2015 

 Apresentação na MNR: Casa Inteligente 

 6º Lugar na categoria Resgate Jr. OBR Etapa Estadual 

 1º e 4º Lugar na categoria Resgate Jr. OBR Etapa Regional 

 1º Lugar na categoria Viagem Ao Centro da Terra na TJR 

 2º Lugar na categoria Sumô na TJR 

2014 

 2º Lugar na categoria RoboCup 2D Soccer Simulation na LARC 

 4º Lugar na categoria IEEE Very Small Size Soccer na LARC 

 1º e 3º Lugar na categoria Resgate Jr. OBR Estapa Estadual 

 Apresentação na MNR: Robô de Resgate 

2013 

 6º Lugar na categoria IEEE Very Small Size Soccer na CBR 

 Prêmio Robô Robusto na OBR Etapa Estadual 

 Prêmio Inovação na OBR Etapa Estadual 

 

                                                           
18

 Fonte: sítio da Faeterj-Petrópolis 
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OBR Nacional, VSS-SDK e SNCT - o SIRLab organizou a etapa regional de Petrópolis – FAETERJ-Petrópolis 2016 – foto: sítio da 
FAETERJ 

 

 

 

Competição Brasileira de Róbótica - Fortaleza - CE (2013) – foto: sítio da FAETERJ 
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Competição Latino-Americana de Robótica - São Carlos - SP (2014) – foto: sítio da FAETERJ 

 

 

 

Olimpíada Brasileira de Robótica - São Carlos - SP (2015) – foto: sítio da FAETERJ 
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Torneio Juvenil de Robótica – FAETERJ-Petrópolis– foto: sítio da FAETERJ 

 

 

Fernando Mota (Vice-Presidente Educacional), Maria Cristina Lacerda (Presidente FAETEC), Eduardo Krempser 
(Coordenador do SIRLab entre Pedro Leite e Bruno Guingo), Pedro Leite (Diretor LNCC), Bruno Guingo (Co-gestor da Faeterj-

Petrópolis) e alunos que participam do Projeto SIRLab 
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Bruno Guingo, Maria Cristina Lacerda, Pedro Leite (ao microfone – LNCC) – SIRLab Faeterj-Petrópolis 2014 

 

SIRLab – Faeterj-Petrópolis – 2014 
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Prof. Eduardo Krempser (Faeterj-Petrópolis) Coordenador do SIRLab 

 

SIRLab – Prof. Eduardo Krempser agachado com o microfone – Faeterj-Petrópolis 
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Maria Cristina Lacerda (Presidente FAETEC), Bruno Guingo (Co-gerstor Faeterj-Petrópolis) e Lucimar Cunha 
(Diretora Geral CPTI-Faeterj-Petrópolis) 

 

 

SIRLab – Faeterj-Petrópolis 
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FAETERJ-Rio 

Vários foram os projetos de extensão desenvolvidos pela FAETERJ-Rio ao longo dos 

anos, mas, cabe destacar aqui, apenas dois. O primeiro foi a “Transformação de Máquinas 

de Caça-níqueis em Computadores”, que já foi mencionado anteriormente. Foi um Projeto 

de alcance nacional, onde várias Universidades do país se inspiraram na ideia e começaram a 

fazer o mesmo. O coordenador do projeto, Prof. Marcos Monteiro, viajou para vários 

Estados para mostrar e explicar como era realizada a transformação, que era uma forma 

muito barata de equipar as escolas com computadores que seriam destruídos, além da 

criação de Totens para atendimento do público. 

Outro projeto é a “Biblioteca Virtual”, inaugurada em 2014. Trata-se de uma 

biblioteca onde são colocados acervos em QR Code, o que possibilita que os usuários baixem 

os arquivos em qualquer dispositivo, especialmente celulares. Além da acessibilidade, 

destaca-se a vantagem de se ocupar pouco espaço e ter a possibilidade de acumular um 

grande acervo, o que nas bibliotecas comuns fica inviabilizado em razão do espaço físico. A 

Biblioteca Virtual da FAETERJ-Rio possui acervo dos docentes, Trabalhos de Conclusão de 

Curso dos discentes e demais obras livres de Direitos Autorais, pois outro problema 

enfrentado pelas bibliotecas da Rede Estadual é a falta de verba para a renovação e 

atualização do acervo. 

A “Biblioteca Virtual” foi concebida pelo Diretor da FAETERJ-Rio, Prof. Horácio 

Ribeiro, e foi realizada pelo designer Danilo, da Assessoria de Comunicação da FAETEC. O 

resultado, além da relevância acadêmica, ficou com um visual agradável. 
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Logo IST-Rio – atualmente FAETERJ-Rio 
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Projeto Transformação de Caça-Níqueis em Computadores Prof. Marcos Monteiro (de costas), Coord. do Projeto, Secretário 
de Ciência e Tecnologia Alexandre Cardoso, Fernando Mota e dois alunos que participaram do Projeto – Faeterj-Rio 2007 

 

Secretário de Ciência e Tecnologia Alexandre Cardoso e Prof. Marcos Monteiro – Projeto de Transformação de Caça-Níqueis 
em Computador – Faeterj-Rio 2007 
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Projeto Transformação de Caça-Níqueis à esquerda como a máquina chega e começa a ser desmontada 
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Projeto Transformação de Caça-Níqueis 

 

 

 

Projeto Transformação de Caça-Níqueis 
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Projeto Transformação de Caça-Níqueis 

 

 

 

Projeto Transformação de Caça-Níqueis 
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Biblioteca Virtual da FAETERJ-Rio 

 

Biblioteca Virtual da FAETERJ-Rio 
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Fazendo o download do livro 

 

 

Aluna da FAETERJ-Rio baixando o livro “Escola Mandala” – Biblioteca Virtual 
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Prof. Horácio Ribeiro (Diretor da FAETERJ-Rio) e Prof. Fernando Mota (Diretor da DESUP) 

 

Equipes da DESUP e da FAETERJ-Rio 
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FAETERJ-Paracambi 

Por Hudson dos Santos Barros
19 

 

A seguir estão listados alguns exemplos ilustrativos de atividades de Extensão 

promovidas pela FAETERJ-Paracambi. 

 INTERAGE (Núcleo de Coleta Seletiva) – Núcleo de ações de extensão composto por 

alunos de Gestão Ambiental e supervisionados pela Coordenação de Extensão e 

Pesquisa. A principal conquista desse núcleo foi a implantação da coleta seletiva na 

instituição em parceria com a Comdep, a companhia de limpeza urbana do município 

de Paracambi. Além da coleta, o núcleo desenvolve ações de conscientização 

ambiental na própria Faculdade e nas escolas da cidade.20 

 O GEDAI (Grupo de extensão e divulgação acadêmica interdisciplinar) - trata-se um 

grupo de extensão responsável pelo mapeamento, organização, gerenciamento e 

divulgação de conteúdos interativos relacionados aos principais campos de atuação 

em vigor para tecnólogos das áreas de Sistemas de Informação e Gestão Ambiental, 

tendo como meta levar ao público externo e à comunidade da FAETERJ/Paracambi o 

conhecimento das possibilidades profissionais e acadêmicas dos futuros graduados 

da instituição. Cabe ao grupo, com o auxílio das múltiplas tecnologias digitais à 

disposição, trazer informações essenciais sobre o mercado de trabalho para os cursos 

de nossa Faculdade, bem como demonstrar a relevância do tecnólogo nos mais 

variados contextos socioeconômicos da atualidade. 

Composto por alunos de Sistemas de Informação e Gestão Ambiental sob supervisão 

docente, este trabalho de extensão possui concomitantemente um ousado objetivo 

pedagógico, uma vez que os discentes participantes do grupo integrarão um ativo processo 

colaborativo de pesquisa e produção de conteúdos que proporcionará uma significativa 

travessia de experiência profissional preparatória para os futuros desafios de sua formação.  

                                                           
19

 Diretor Geral da FAETERJ-Paracambi 

20 Link com reportagem sbre a visita dos alunos da FAETERJ-Paracambi ao Comitê do Guandu    

http://www.comiteguandu.org.br/noticia.php?id=446 

 

http://www.comiteguandu.org.br/noticia.php?id=446


151 

Incorporado ao espírito interdisciplinar transformador que rege a missão instrucional 

da FAETERJ/Paracambi, o GEDAI tem uma proposta inclusiva voltada ao esclarecimento e 

incentivo dos interessados em se tornar profissionais de qualidade formados por nossos 

cursos, evidenciando de forma dinâmica o desenvolvimento estratégico do mercado de 

trabalho nas diversas áreas de atuação dos tecnólogos graduados em nossa Faculdade.  

 Vídeo-Clube Pensamento em Cena – Sessões de vídeo (seguidas de debates) 

coordenadas pela equipe da biblioteca e docentes da instituição. A proposta da 

atividade é debater assuntos da atualidade que se articulem de forma interdisciplinar 

com as principais questões e conceitos dos cursos de formação tecnológica de nossa 

Faculdade. 

 Clube de Leitura Saberes e Sabores da Leitura – Debates sobre assuntos relativos aos 

cursos da Faculdade, com base em artigos, crônica, reportagens, entre outros 

gêneros textuais.  O clube de leitura é organizado pela equipe da biblioteca em 

parceria com docentes da Faculdade, docentes estes cujo principal papel é dirigir 

debates que integrem os conceitos técnicos adquiridos nas disciplinas dos cursos 

com os assuntos contemporâneos direta ou indiretamente envolvidos com a 

formação acadêmica dos discentes. 

 Qualifica Ação – Conjunto de cursos de extensão ministrados por instrutores, 

docentes da Faculdade e discentes ou convidados externos sob a coordenação de 

professores. Esses cursos são voltados tanto para os alunos da Faculdade quanto 

para a comunidade externa, tendo como linha de atuação os conteúdos tecnológicos 

lecionados e pesquisados na instituição. Além do tradicional curso de AutoCad, foi 

iniciado no 1° semestre de 2016 o curso de Excel (básico), que também teve grande 

procura da comunidade externa e dos alunos das unidades de ensino presentes na 

Fábrica. Neste ano, foram também ministrados novos cursos voltados à área de 

programação, como o “Desenvolvimento de Aplicações C#” e “Orientação e Objetos 

com Java”. Na área de gestão, foi oferecido o curso “Estudo da viabilidade econômica 

de projeto de investimentos". 

 Jornada SIGA – Evento acadêmico organizado pelo DCE (Diretório Central Estudantil) 

da Faculdade em parceria com docentes da instituição. A proposta é a divulgação da 

produção científica e artística dos alunos, além da tentativa de construção criativa de 
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um espaço democrático de discussão sociopolítica dos principais temas da 

atualidade. Nesse evento, cuja primeira edição foi nos dias 04, 05 e 06 de maio de 

2016, foram realizados minicursos, debates, exposiçoes e palestras, além de 

atividades recreativas e artísticas com a participação da comunidade externa.  

 Jornada Acadêmica e Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – Eventos acadêmicos 

organizados pela Coordenação de Extensão e Pesquisa da Faculdade com o objetivo 

de promover a divulgação dos principais produtos científicos da instituição, assim 

como ensejar uma maior interação entre os docentes e alunos da Faculdade. Esses 

eventos possibilitam ainda a integração da Faculdade com outras instituições de 

ensino superior, além de estabelecer ou consolidar parcerias com a comunidade 

externa (Secretarias, ONGs etc.). 

 Atividades do Dia do Meio Ambiente – Evento organizado pela Coordenação de 

Extensão e Pesquisa, DCE e biblioteca. Principais atividades: palestras, mesas-

redondas, atividades de conscientização nos arredores da cidade, sessões de vídeo, 

entre outras. 

 Sarau Prata da Casa – Evento musical organizado pelo DCE com apresentações de 

alunos, professores e convidados. 

 

Vista do Campus da FAETERJ-Paracambi, que é compartilhado com o Instituto Federal e outras Instituições. Era 
uma antiga fábrica têxtil. 
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Visita dos alunos de Gestão Ambiental ao Comitê Guandu acompanhados da Prof. Franziska Huber à esquerda 
foto: sítio Comitê Guandu 

 

FAETERJ-Bom Jesus do Itabapoana  

Por Andréa Guedes21 

 

Título: A TECNOLOGIA INTEGRANDO A CIÊNCIA, A SAÚDE E O ESPORTE – 2013 

As práticas esportivas vêm sendo deixadas de lado na sociedade atual, levando a um 

estilo de vida sedentário, o que muitas vezes pode provocar inúmeros distúrbios como, 

obesidade, estresse, doenças coronarianas, etc. Nesse contexto, a atividade física tem cada 

vez mais suscitado a atenção dos profissionais da área da saúde como um instrumento 

importante de prevenção e reabilitação de doenças crônico-degenerativas. Juntamente com 

outros hábitos saudáveis, representa um fator importante na longevidade e qualidade de 

vida. 

Como reação a essa atitude estudos nas áreas de saúde e esporte vêm sendo 

desenvolvidos e demonstrando a importância que a prática constante de uma atividade 

física bem planejada tem para que as pessoas possam ter uma vida mais saudável.  

                                                           
21

 Diretora Geral da FAETERJ-Bom Jesus 
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Partindo deste cenário a FAETERJ Bom Jesus do Itabapoana em parceria com a 

Secretaria Municipal de Esportes de Bom Jesus do Itabapoana  dinamizou o PROJETO “A 

TECNOLOGIA INTEGRANDO A CIÊNCIA, A SAÚDE E O ESPORTE” que foi desenvolvido pela 

Equipe Gestora da Instituição em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, visando 

conscientizar o público participante das questões ligadas a “CIÊNCIA, SAÚDE e ESPORTE”. 

Foram desenvolvidas várias atividades durante a execução do projeto como: oficinas, 

palestras; jornadas de iniciação científica; tendas em praça pública; excursão; exibição de 

filmes; disputa do passinho; skate; largada MTB; xadrez; dama; ping pong; judô; capoeira; 

jiu-jítsu; capoeira e avaliação física utilizando o IMC na tenda montada em praça pública pela 

FAETERJ. 

Para o cálculo do IMC foi desenvolvido um software pelo Coordenador de Pesquisa e 

Extensão Professor Genuino Lopes Brum. Foi montada uma tenda com computadores com 

um software instalado para tal finalidade, onde os Alunos do 7º Período do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia fomentaram o software com os dados dos atletas e das demais 

pessoas presentes no evento para calcular o IMC. Para isso, utilizaram uma balança para 

realizar a medida e o peso dos presentes. Os alunos dos 1°, 5° e 6° períodos foram alocados 

nas demais tendas, localizadas na Praça Governador Portela em Bom Jesus do Itabapoana. 

SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

Tela 01 - Login 
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Tela 02 – Listagem de Avaliados 

 

 

Tela 03 – Cadastro de Avaliados 
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Tela 04 - Tela de Avaliação 

 

 

 

Tela 05 – Resultado da Avaliados 
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MAPA DE REALIZAÇÃO DO PROJETO 

 

 

1. Disputa do Passinho 

2. Skate 

3. Largada MTB 

4. Xadrez 

5. Dama 

6. Ping Pong 

7. Judô 

8. Capoeira 

9. Jiu-Jítsu 

10. Capoeira 

11. Tenda da FAETERJ 

12. Tenda dos Patrocinadores 

13. Som 
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Visita da Prefeita Maria das Graças Ferreira Mota à Tenda da FAETERJ 

FOTOS DA CULMINÂNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrumação da Tenda pelos alunos da FAETERJ-Bom Jesus 
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Mesa do Café na Praça Governador Portela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profº.  Genuino e o funcionário da FAETERJ Marcelo envolvidos com a montagem dos equipamentos 
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Abertura oficial com Instrutor de Informática Willian de Souza Miranda, o Secretário de Esportes Bill Carlos e a 
Diretora da FAETERJ Profª Andréa Martins Guedes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrição dos Atletas 
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Alunas do Curso de Pedagogia na operação do sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes do Skate 
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Largada MTB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ping Pong 
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Apoio da Secretaria Municipal de Saúde com ambulância e profissionais a postos 
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Equipe do Judô 
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Cap. 12 – Atividades de Extensão Promovidas pela FAETEC 

Themis Aline Calcavecchia dos Santos 

12. 1 – PROGRAMA “MUITO ALÉM  DA SALA DE AULA”  

 

Considerando o que foi explicitado anteriormente, a DESUP lançou o Programa 

“Muito Além da Sala de Aula”, que denota a concepção da indissociabilidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão. O aprendizado não está restrito à sala de aula. A formação do 

discente tem que, necessariamente, compor-se de atividades de ensino, de pesquisa e de 

extensão universitária, incluindo-se aqui as atividades culturais. 

Proporcionar ao discente da Educação Superior da FAETEC um contato maior com a 

cultura e a erudição tem sido uma constante, principalmente, porque muitos destes 

discentes sequer têm a possibilidade de participar de algum evento cultural, seja por falta de 

recursos financeiros, seja por desconhecimento, seja por falta de estímulo dentro do seio 

familiar. 

Importante destacar que as atividades são realizadas fora dos muros da sede da 

FAETEC e sempre em municípios diferentes, proporcionando a todos inúmeras 

possibilidades, tais como: conhecerem outros municípios, visitarem locais culturais e 

turísticos, interagirem com outros Institutos e/ou outras Instituições, entre outras. 

O Programa “Muito Além da Sala de Aula” é composto por diferentes atividades, a 

saber: Fóruns, Aulas Magnas, Congressos Acadêmicos, Congressos Nacionais e 

Internacionais, Videoconferências e Ciclo de debates. 

A partir de 2008, a Diretoria de Educação Superior da FAETEC iniciou uma série de 

Fóruns que tem por objetivo discutir os temas que são fundamentais para a consolidação da 

Educação Superior na FAETEC. 

No início de 2010, tiveram início as Aulas Magnas da Educação Superior, como forma 

de proporcionar um conhecimento diferenciado aos docentes e discentes, além de uma 

integração maior entre os Institutos e a possibilidade de saírem de seus municípios e 

conhecerem outros locais. 
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Em 2004, a Educação Superior da FAETEC realizou o I CAIS (Congresso Acadêmico dos 

Institutos Superiores). A ideia era que a cada dois anos fosse realizado um Congresso. 

Infelizmente, este Programa foi deixado de lado até que em 2008, a Diretoria que assumiu 

em agosto de 2007 decidiu dar continuidade ao Programa, por entender ser fundamental 

dar visibilidade aos Projetos de Pesquisa (Iniciação Científica e outros) desenvolvidos pelos 

Institutos Superiores, além de proporcionar a troca de conhecimento entre os mesmos. 

Importante destacar que a DESUP não dispõe de uma verba para a realização destas 

atividades. O que tem acontecido é que a Presidência da FAETEC tem liberado um pequeno 

aditamento à verba de descentralização para viabilizar a participação de todos os Institutos 

Superiores/Faeterjs, que levam as suas representações. 

Estes Fóruns têm contado com apoio dos Municípios onde são realizados, tais como: 

disponibilidade de local, coffees breaks, atividades culturais etc. Mas, nunca com numerário, 

estes apoios acontecem na forma de parcerias. Isto iniciou no V Fórum, que foi realizado em 

Paty do Alferes, em 2011 e, também, não temos a certeza de que sempre conseguiremos 

essa parceria, daí a importância desse aditamento da FAETEC. O mesmo acontece com os 

CAES (Congresso Acadêmico da Educação Superior – nome dado após a criação das Faeterjs) 

e com as Aulas Magnas – não se paga pelo local e não se paga pró-labore aos nossos 

Palestrantes. 

A DESUP sempre tem a preocupação de fazer representar, em todos os seus eventos, 

os diferentes setores da organização da sociedade civil, a fim de que haja, efetivamente, 

uma troca e uma integração entre a Escola e a Sociedade. 

A seguir, será feito um detalhamento destas atividades. 

Aulas Magnas 

Como já se tornou tradição, o período letivo se inicia com uma Aula Magna em que 

os convidados são pessoas que se destacam e são notórias em suas áreas de atuação e os 

temas fogem do conteúdo ministrado nas salas de aula, exatamente, para proporcionar à 

comunidade da Educação Superior da Rede, um conhecimento diversificado e que, muitas 

vezes, dificilmente teriam acesso. As Aulas Magnas são fruto de parcerias da Diretoria de 
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Educação Superior com os palestrantes e com os locais onde elas são realizadas, pois não há 

apoio financeiro para que sejam realizadas. 

As Aulas Magnas atingem a um universo que extrapola a FAETEC, com inscrições e 

participação de diferentes atores da sociedade, desde discentes até profissionais, que não 

pertencem à Rede. Em todas as Aulas Magnas, todos os Institutos Superiores comparecem 

com uma delegação, o que significa dizer que o efeito multiplicador é imensurável. Vale 

destacar a presença de pessoas não vinculadas à FAETEC que se inscrevem e comparecem, o 

que denota interesse não só pelas palestras, como também, pelas atividades desenvolvidas 

pela DESUP, vez que estas atividades são divulgadas em seu sítio. 

A partir das Aulas Magnas promovidas pela DESUP, várias Unidades de Educação 

Superior da Rede FAETEC começaram a organizar as suas próprias Aulas Magnas. 

Em março de 2010 foi realizada a primeira Aula Magna, numa parceria com o 

Laboratório Nacional de Ciência da Computação22 – LNCC –, em Petrópolis, que cedeu seus 

dois Auditórios e toda a infraestrutura para transmissão via Web. O palestrante convidado 

foi Leonardo Boff que abordou o tema “Educação e Tecnologia no contexto da crise 

climática”. O evento teve um total de quatrocentos participantes constituídos por discentes, 

docentes, gestores e funcionários da Educação Superior, além de membros do LNCC e de 

público externo que estiveram presentes aos dois Auditórios do LNCC, sem contar todos os 

que estavam nos CVTs e os que assistiram via internet, pois foi transmitida através de 

videoconferência e pela Web – iniciativa pioneira em toda a Rede. O LNCC e a FAETEC tem 

uma profícua parceria, especialmente com a Faeterj-Petrópolis. 

A segunda Aula Magna23 foi realizada em agosto de 2010 e o local escolhido foi a 

Cinemateca do MAM (Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro), cuja parceria foi 

incomensurável. O palestrante convidado foi o Prof. Dr. Marcos Prado Troyjo, que falou 

sobre “Educação Superior no Século XXI”. Em razão da capacidade do Auditório da 

Cinemateca, o público presente totalizou cento e oitenta pessoas. Mas, todos os Institutos 

Superiores se fizeram representar. Após a palestra houve uma visita ao Museu. 

                                                           
22

 Aqui o link com a notícia: https://www.lncc.br/lncc/noticias.php?idt_noticia=635  

23
 Aqui o link com a notícia: https://roselypellegrino.wordpress.com/2010/09/06/o-diplomata-internacional-

marcos-prado-troyjo-ministrou-aula-magna-da-educao-superior-da-faetc-no-mam/  

https://www.lncc.br/lncc/noticias.php?idt_noticia=635
https://roselypellegrino.wordpress.com/2010/09/06/o-diplomata-internacional-marcos-prado-troyjo-ministrou-aula-magna-da-educao-superior-da-faetc-no-mam/
https://roselypellegrino.wordpress.com/2010/09/06/o-diplomata-internacional-marcos-prado-troyjo-ministrou-aula-magna-da-educao-superior-da-faetc-no-mam/
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Em abril de 2011, foi realizada a terceira Aula Magna, no Auditório 53 da UERJ 

(Universidade do Estado do Rio de Janeiro), o convidado a proferir a aula foi o Prof. Dr. 

Gaudêncio Frigotto abordando o tema “Formação profissional, emprego e renda e 

Juventude com vida provisória e em suspenso”. A parceria com a Faculdade de Educação da 

UERJ foi fundamental. Tivemos um total de duzentos e oitenta participantes. 

O Prof. Dr. Roberto Lent foi o palestrante convidado a proferir a quarta Aula Magna, 

que aconteceu em agosto de 2011, no  Instituto Oswaldo Cruz (IOC), da Fundação Oswaldo 

Cruz. O tema trazido pelo palestrante foi “O cérebro de Mozart e o cérebro de Einstein: o 

que eles tinham que eu não tenho?”. A capacidade do Auditório foi totalmente preenchida 

com um total de duzentos participantes. Aqui cabe um importante registro. Naquele 

momento, os funcionários da FIOCRUZ estavam em greve e a FAETEC obteve a sensibilidade 

e compreensão da Diretoria do Sindicato dos Funcionários da FIOCRUZ no sentido de que o 

evento fosse realizado na data previamente agendada, pois, seria inviável o adiamento. Esta 

Aula Magna foi possível graças às parcerias com a Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Oswaldo 

Cruz e a Vieira & Lent Casa Editorial. 

A quinta Aula Magna aconteceu em março de 2012, desta vez o local escolhido foi o 

Teatro do CETEP Quintino/FAETEC e o palestrante foi o Prof. Dr. Stavros Xanthopoylos, que 

falou sobre “Educação e ensino dentro do novo contexto da Web”. Cento e oitenta 

participantes estiveram presentes. 

Em agosto de 2012, no Auditório da Academia Brasileira de Ciências, aconteceu a 

sexta Aula Magna da Educação Superior da Rede FAETEC, com palestra proferida pelo Prof. 

Dr. Luiz Davidovich, abordando o tema “O mundo quântico”.  Aqui houve a parceria com a 

Academia Brasileira de Ciências. O número total de participantes foi de cento e oitenta. Aqui 

o link com a reportagem sobre a Aula Magna: 

http://www.rj.gov.br/web/secti/exibeconteudo?article-id=1045441. 

No Auditório da Sede da FGV na Praia de Botafogo, em março de 2013, com palestra 

do Prof. Dr. Antonio Freitas, membro do Conselho Superior da FAETEC e Diretor da 

EBAPE/FVG, aconteceu a sétima Aula Magna e o tema abordado foi “Qualidade da educação: 

desafios”. Duzentas pessoas estiveram presentes. 

http://www.rj.gov.br/web/secti/exibeconteudo?article-id=1045441
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Lamentavelmente, no segundo semestre de 2013, a Aula Magna programada para ser 

realizada no Salão do 9º andar da sede localizada à rua Marechal Câmara, com o Dr. Felipe 

Santa Cruz, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rio de Janeiro – 

OAB/RJ, foi cancelada em razão de uma greve dos funcionários da FAETEC que havia iniciado 

na data marcada para a realização da Aula. Mais de duzentas pessoas haviam feito a 

inscrição para participar. 

Em março de 2014, numa parceria entre a FAETEC e a Associação Comercial do Rio de 

Janeiro, o Conselho Empresarial de Educação desta Associação, presidido pelo Dr. Celso 

Niskier, aproveitou a reunião do Conselho para, em conjunto com a FAETEC, realizar a nona 

Aula Magna da Educação Superior da Rede FAETEC, cujo palestrante foi o Prof. João Pessoa 

de Albuquerque, Presidente da Associação Brasileira de Educação (ABE). O tema abordado 

foi “Revelações de um ancião de 83 anos que se recusa a envelhecer”. O número de 

participantes, em razão da capacidade do Auditório da ACRJ, foi de noventa pessoas. Neste 

link a reportagem sobre a Aula Magna: http://www.acrj.org.br/noticias/presidente-da-abe-

critica-metodo-educacional-do-brasil-2014-03-12. 

A Aula Magna, que marcou o início do período letivo de 2015.2, em agosto, foi 

realizada no Auditório do Instituto Fernandes Figueira/FIOCRUZ, numa solenidade conjunta 

com a Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a FIOCRUZ e a FAETEC (uma 

iniciativa da Educação Superior da FAETEC) e contou com a participação de representações 

das Faeterjs (Faculdades de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro pertencentes à FAETEC), 

da Fiocruz e convidados. Os palestrantes foram Jorge Costa (Fiocruz) e o Presidente da 

FAETEC à época, Wagner Victer, e o tema foi “A força das Parcerias no desenvolvimento da 

Ciência, Tecnologia e Inovação”. Esta Aula Magna foi transmitida via web. Mais uma vez, a 

capacidade total do Auditório é atingida com um total de noventa participantes.  

Em abril de 2016, foi realizada a décima primeira Aula Magna, a convidada foi a Prof. 

Dra. Lia Faria e o local escolhido foi o Museu Histórico Nacional, numa parceria com a 

FAETEC. O tema abordado foi “Estado Democrático, Educação Republicana”. O Museu 

concedeu, também, quarenta entradas para a exposição “Diálogos no escuro” organizada 

para cegos e guiada, também, por um cego e quarenta entradas para visita guiada ao 

Museu. 

http://www.acrj.org.br/noticias/presidente-da-abe-critica-metodo-educacional-do-brasil-2014-03-12
http://www.acrj.org.br/noticias/presidente-da-abe-critica-metodo-educacional-do-brasil-2014-03-12
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A décima segunda Aula Magna da Educação Superior da Rede FAETEC foi realizada 

em setembro de 2016, no Auditório do Museu da República/Palácio do Catete (mais uma 

profícua parceria), com palestras das Prof. Maria Cristina Lacerda e da Prof. Dra. Malvina 

Tuttiman, que abordaram o tema “Uma trajetória em Educação: a formação de uma 

sociedade Ética, Justa e Laica”. Aqui o link com a matéria sobre a referida Aula Magna: 

http://www.faetec.rj.gov.br/index.php/institucional/assessoria-de-

comunicacao/noticias/358-educacao-superior-da-faetec-realiza-aula-magna-sobre-justica-

social-e-etica. 

Realizada no início de junho de 2017, no Auditório do Memorial Getúlio Vargas, na 

Glória, na cidade do Rio de Janeiro, a décima terceira Aula Magna teve como palestrante o 

Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social (SECTDS), Pedro 

Fernandes, que falou sobre o tema “A Educação como instrumento para edificar um futuro 

promissor para a juventude brasileira”. O palestrante destacou que não há outro meio para 

o jovem alcançar o sucesso que não seja através da Educação e ressaltou o desafio da sua 

gestão para motivar os jovens que atualmente ingressam na Rede FAETEC, em virtude das 

grandes adversidades por que passa o Estado do Rio de Janeiro. 

É importante destacar que, todos os espaços em que foram realizadas as Aulas 

Magnas da Educação Superior da Rede FAETEC foram parcerias estabelecidas, sem 

representar custo para a FAETEC, considerando que não há verba disponível para a 

realização destes eventos. 

Mesmo com toda a crise que acomete o Estado do Rio de Janeiro, as atividades de 

extensão da Educação Superior da Rede, até o momento da edição deste livro, aconteceram 

normalmente, com maior ou menor número de participantes. Mas, o importante é não 

interromper o ciclo e, mais ainda, manter o debate sempre vivo, proporcionando o 

crescimento e amadurecimento dos discentes e docentes. 

http://www.faetec.rj.gov.br/index.php/institucional/assessoria-de-comunicacao/noticias/358-educacao-superior-da-faetec-realiza-aula-magna-sobre-justica-social-e-etica
http://www.faetec.rj.gov.br/index.php/institucional/assessoria-de-comunicacao/noticias/358-educacao-superior-da-faetec-realiza-aula-magna-sobre-justica-social-e-etica
http://www.faetec.rj.gov.br/index.php/institucional/assessoria-de-comunicacao/noticias/358-educacao-superior-da-faetec-realiza-aula-magna-sobre-justica-social-e-etica
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Mesa de Abertura, da esquerda para a direita: Prof. Dr. Fabiano Gomes, Diretor do IST-Petrópolis; Prof. Dr. Pedro Leite, Diretor do LNCC; 
Prof. Fernando Mota, Diretor da DESUP; Prof. Dr. Leonardo Boff, Palestrante e Prof. Maria Cristina Lacerda, Vice-Presidente Educacional da 

FAETEC 

 

 

Vista da plateia antes do início da Aula Magna 
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Mesa de Abertura:   Sub-Secretária de Cultura de Maricá, Rosely Pellegrino; Presidente da FUNARJ Emanuel de Melo Vieira; Prof. Fernando 
Mota, Diretor da DESUP; Vice-Presidente Educacional da FAETEC, Prof. Maria Cristina Lacerda; Coordenadora do Programa de Pós-
Graduação em Educação da UERJ, Prof. Míriam Paura; Prof. Dr. Marcos Prado Troyjo e a Prof. Themis Aline Calcavecchia dos Santos 

 

Marcos Toyjo e a Mesa durante a sua Aula Magna 
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Vista da plateia – Aula Magna de Marcos Troyjo – Cinemateca do MAM – Rio de Janeiro 

 

 

 

Themis Aline (Coord. do Núcleo de Projetos, Pesquisa e Extensão da DESUP), Gaudêncio Frigotto (palestrante) e 
Prof. Fernando Mota (Diretor da DESUP) 
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Vista da plateia Aula Magna Gaudêncio Frigotto – UERJ 

 

 

Gaudêncio Frigotto, Fernando Mota e Lia Faria 
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Instituto Oswaldo Cruz (IOC) – local da Aula Magna do Roberto Lent 

 

 

Aula Magna Roberto Lent – IOC/Fiocruz 
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Prof. Themis Aline (Coord. Do Núcleo de Projetos, Pesquisa e Extensão da DESUP),  Prof. Fernando Mota (Diretor da DESUP),  
Dr. Luiz Edmundo (Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro), Prof. Dr. Roberto Lent (palestrante) 

 

 

 

Equipe Desup – Aula Magna Roberto Lent 
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Aula Magna Stavros Xanthopoylos – Teatro Cetep Quintino 

 

 

Luiz Davidovich – Aula Magna 
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Fernando Mota, Luiz Edmundo (Secretário de Ciência e Tecnologia) e Luiz Davidovich 

 

 

Vista da plateia – Aula Magna Luiz Davidovich – Academia Brasileira de Ciências 
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Abertura da Aula Magna de Antonio Freitas – Auditório da FGV-RJ 

 

 

Aula Magna – Antonio Freitas – Auditório FGV – Rio de Janeiro 
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Themis Aline Calcavecchia dos Santos (DESUP/Faeterj-Rio), Rachel Gonzales (DESUP), Monica Alexandre (Diretora Faeterj-
Três Rios) Fernando Mota (Diretor DESUP), Horácio Ribeiro (Diretor Faeterj-Rio), Marcio Campos (Diretor Faeterj-

Petrópolis), Antonio Freitas e Elen Cabral (Coord. Educação Superior ISERJ) 

 

Vista plateia Aula Magna Antonio Freitas – FGV-RJ 
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João Pessoa de Albuquerque 

 

 

Celso Niskier (presidente do Conselho de Educação da ACRJ), Maria Cristina Lacerda (Vice-Presidente Educacional FAETEC), 
João Pessoa de Albuquerque e Fernando Mota (Diretor DESUP/FAETEC) 
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Aula Magna – Jorge Costa (Fiocruz); Fernando Mota (DESUP/FAETEC); Wagner Victer (FAETEC) 

 

 

 

Aula Magna Jorge Costa (Fiocruz) e Wagner Victer (Prsidente FAETEC) 
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Vista da plateia – Aula Magna Wagner Victer e Jorge Costa 

 

Sandra Santos (Diretora do ISERJ), Horácio Ribeiro (Diretor da Faeterj-Rio), Lia Faria, Fernando Mota (Diretor 
DESUP) e Fernando (Prof. UFF) 
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Maria Cristina Lacerda (FAETEC) e Malvina Tuttman (UNI-Rio) na Aula Magna – 2016 

 

Fernando Mota (Diretor DESUP) Maria Cristina Lacerda (FAETEC), Artur (ISERJ) e Malvina Tuttman (Uni-Rio) 
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Mesa de Abertura: Pedro Fernandes (Secretário), Fernando Mota (Diretor DESUP), Paulo Buzan (Diretor Faeterj-Três Rios) e 

Horácio Ribeiro (Diretor Faeterj-Rio) – Aula Magna – junho 2017 

 

 
Pedro Fernandes – Secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social – Aula Magna – junho 2017 
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Fórum de Realidades e Perspectivas da Educação Superior 

 

 

 

O símbolo do Fórum de Realidades e Perspectivas da Educação Superior é o 

catavento, pois visa disseminar o conhecimento, informações e decisões tendo em vista que 

ele está em constante movimento. 

A partir de 2007, a Diretoria de Educação Superior da FAETEC iniciou uma série de 

Fóruns que têm por objetivo discutir os temas que são fundamentais para a consolidação da 

Educação Superior na FAETEC. Os Fóruns têm a participação de todos os entes que 

constituem as Unidades de Educação Superior, a saber: Diretores, Coordenadores, 

Secretárias Acadêmicas, docentes, funcionários e discentes. É efetivamente a Unidade de 

Educação Superior discutindo a sua realidade e perspectiva dentro de uma ação 

participativa, isto cria (e reforça) o compromisso de todos com o êxito da Educação. 
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Como a DESUP não possui verba própria, a solução encontrada foi a de que cada 

Unidade de Educação Superior fosse anfitriã. Assim sendo, desde 2010, todos os Fóruns têm 

uma Faeterj (antigos ISEs e ISTs) ou um Instituto Superior como anfitrião, mas, a organização 

do evento é toda feita pela DESUP com a participação da Unidade. 

O primeiro Fórum de Discussão de Realidades e Perspectivas aconteceu em 

novembro de 2007, no Auditório do Instituto Superior do Rio de Janeiro (ISERJ) e contou 

com a presença de todos os Diretores e Coordenadores de todos os Institutos Superiores da 

rede. Além de uma grande participação de alunos e professores, quando se apresentou as 

metas para o Ensino Superior, sua estrutura e o compromisso do Reitor da UENF para a 

emissão dos diplomas. 

Para iniciar as discussões objetivando a construção das Diretrizes para o Ensino 

Superior na Rede FAETEC. O Encontro contou com a Presença do Magnífico Reitor da UENF 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho que apresentou a Palestra "A Importância do 

Desenvolvimento Regional na Área de Educação", além do Reitor da UENF o Forum contou 

ainda com as apresentações de: Fernando da Silva Mota, Ronaldo Goldschmidt, Vasco 

Manuel Martins do Amaral, Regina Célia de Souza, Elídio de Carvalho Patrício, Heliana 

Borges, Themis Aline Calcavecchia dos Santos e Maria Cristina Lacerda que encerrou o 

encontro. 

Neste primeiro Fórum foram discutidos temas relevantes para a estruturação da 

Educação Superior, tais como: A integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão; 

Procedimentos Acadêmicos; Aspectos Pedagógicos etc. Tratava-se de um momento de 

implementação do trabalho da Diretoria da Educação Superior. Objetivava-se, ali, organizar 

a Educação Superior da FAETEC, traçar as diretrizes, metas e ações. 

Para a realização deste Fórum foram organizados Grupos de Trabalho de Ação 

Institucional – GTAIs – de Procedimentos Acadêmicos e de Pesquisa e Extensão. 

O GTAI de Procedimentos Acadêmicos foi coordenado pela Prof. Themis Aline 

Calcavecchia dos Santos e teve a participação de todos os Diretores, Coordenadores 

Acadêmicos e Secretárias Acadêmicas de todos os Institutos. Foram meses de debates e 

discussões que tiveram como resultado o ‘Guia de Procedimentos Acadêmicos’, que 

uniformizou todas as ações dos Institutos Superiores, regulamentando uma atividade 



201 

fundamental para qualquer Unidade de Educação Superior. O ‘Guia de Procedimentos 

Acadêmicos’ estava disponível no sítio da DESUP para consulta de qualquer pessoa 

interessada, maiormente, as Direções, Coordenações Acadêmicas, docentes e discentes. 

O GTAI de Pesquisa e Extensão, coordenado pelo Prof. Ronaldo Goldschmidt, teve a 

participação de todos os Coordenadores de Pesquisa e Extensão da Educação Superior e 

resultou nas metas e objetivos da pesquisa e extensão da Educação Superior da Rede 

FAETEC24. 

O I Fórum de Discussão de Realidades e Perspectivas foi fundamental para a 

Educação Superior da Rede FAETEC, pois, além de começar a dar uma identidade de Nível 

Superior de Educação, firmou o Acordo com a UENF para que fossem registrados os 

Diplomas dos Institutos Superiores de Educação e de Tecnologia da Rede. Naquele 

momento, havia uma demanda reprimida de três mil Diplomas para serem registrados. Foi 

montada uma Secretaria dentro da UENF com a finalidade de atender ao Registro dos 

Diplomas da Educação Superior da FAETEC. 

 O I Fórum de Discussão de Realidades e Perspectivas aconteceu em novembro de 

2007. Local: Auditório do Instituto Superior do Rio de Janeiro (ISERJ). Presentes: Almy 

Junior Cordeiro de Carvalho, Reitor da UENF; Diretores e Coordenadores de todos os 

Institutos Superiores da Rede. Além de uma grande participação de discentes e 

docentes. Neste Fórum foram apresentadas as metas para a Educação Superior, sua 

estrutura etc. 

Subtemas: A integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão; Procedimentos Acadêmicos; 

Aspectos Pedagógicos etc. Tratava-se de um momento de implementação do trabalho da 

Diretoria da Educação Superior. Objetivava-se, ali, organizar a Educação Superior da FAETEC, 

traçar as diretrizes, metas e ações. Neste I Fórum tivemos um total de cento e cinquenta 

participantes. 

A realização do II FÓRUM teve como objetivo maior a continuidade das discussões e 

propostas de ações para 2009, com a presença de Gestores, Coordenadores e representação 

de professores, alunos e funcionários. 
                                                           
24

 As metas e objetivos da pesquisa e extensão da Educação Superior da Rede FAETEC estão no livro 

da Diretoria da Educação Superior, publicado em 2011, relatando o período de 2007 a 2010. 
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O desenvolvimento do II Fórum, no Palácio Gustavo Capanema, foi uma 

oportunidade para o resgate da história da Educação e da Cultura através dos painéis de 

Portinari, num prédio projetado por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. 

O II Fórum de Discussão Realidades e Perspectivas da Educação Superior da Rede 

FAETEC, atendendo ao objetivo de aliar atividades acadêmicas e culturais e, dentro disto, 

sair dos muros da sede da FAETEC, foi realizado no Edifício do MEC, Palácio Gustavo 

Capanema, no Centro do Rio de Janeiro, no Auditório Gilberto Freire.  Além da continuidade 

das ações dos GTAIs (Grupo de Trabalho e Ação Institucional) de Pesquisa e Extensão e 

Procedimentos Acadêmicos e da consolidação dos objetivos da DESUP, o II Fórum contou, 

também, com a participação de membros do corpo docente de alguns Institutos Superiores 

que apresentaram seus projetos de pesquisa. Destaca-se, neste momento, o Projeto de 

Robótica realizado pelo IST-Paracambi. 

Nosso II Fórum contou com participação de mais de duzentas pessoas entre alunos 

dos ISEs (Institutos Superiores de Educação) e ISTs (Institutos Superiores de Tecnologia), 

Professores, Gestores, Funcionários e Convidados. Destacam-se, também, as presenças dos 

Professores: Maria Cristina Lacerda, Vice-Presidente Educacional da FAETEC – à época; Prof. 

Roberto Soares de Moura, Magnífico Reitor da UEZO; Prof. Fernando da Silva Mota, Diretor 

da DESUP; Profª Sandra Lacava, Secretária Municipal de Educação de Petrópolis; Profª Cecília 

Conde, Diretora do Conservatório Brasileiro de Música e Dr. Cícero Rodrigues, 

Representante do MEC no Rio de Janeiro. 

O Conservatório Brasileiro de Música brindou o evento com duas apresentações 

musicais. 

A primeira Palestra foi do Prof. Roberto Soares de Moura, Reitor da UEZO, que tratou 

da Importância da Pesquisa na Formação Superior. A mediação desta palestra coube ao 

professor Paulo Cesar Bittencourt, Diretor do CEFET Petrópolis. 

Na sequência o Diretor da DESUP apresentou a Realidade atual da Educação Superior 

da FAETEC e perspectivas para 2009 e 2010. 

Os Professores Adilson e José Luiz trouxeram a realidade da Avaliação do SINAES para 

uma reflexão dos gestores e professores da FAETEC. 



203 

O Dr. Alexandre Cardoso, Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de 

Janeiro, encerrou o horário da manhã trazendo uma mensagem de perspectivas positivas 

para a Educação Superior e entregou, formalmente, vinte e quatro diplomas do ISERJ 

(Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro) registrados pela UENF. 

Na parte da tarde, houve as palestras do Professor Ronaldo Goldschmidt, 

Coordenador de Extensão e Pesquisa da DESUP – à época – e da Professora Rachel Montilla 

Coordenadora Pedagógica da DESUP. 

A Professora Regina Célia de Souza apresentou o Programa de Formação Continuada 

e Permanente da FAETEC - FOCO (atual UNIFAETEC – Universidade Corporativa da FAETEC) e 

as Professoras Themis Aline Calcavecchia dos Santos e Rosane Bartholazi apresentaram 

propostas de trabalhos da DESUP, referentes aos Procedimentos Acadêmicos e 

Desenvolvimento Institucional.  

Deste Fórum resultou a Carta Gustavo Capanema25, onde a Educação Superior da 

Rede FAETEC expôs as suas necessidades, objetivos e anseios. A Carta foi entregue ao 

Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Alexandre Cardoso.  

Como é um Fórum de Realidades e Perspectivas, no final de 2008, a realidade era a 

da incerteza quanto à continuação da Educação Superior na Rede FAETEC. A Carta Gustavo 

Capanema refletiu esta inquietação das Unidades de Educação Superior e apontou as 

perspectivas para o futuro próximo. 

A Educação Superior ultrapassou esse momento difícil graças ao trabalho aguerrido 

da Diretoria, dos Diretores das Unidades, dos docentes e dos funcionários, sem deixar de 

mencionar a importância dos discentes que acreditaram nos seus cursos e neles 

permaneceram até a conclusão. 

O II Fórum aconteceu através de uma parceria com o MEC que cedeu o Auditório 

Gilberto Freire para a sua realização e foi realizado em maio de 2009. 

 II FÓRUM teve como objetivo maior a continuidade das discussões e propostas de 

ações para 2009, com a presença de Gestores, Coordenadores e representação de 

professores, alunos e funcionários. Local: Palácio Gustavo Capanema - Auditório 
                                                           
25

 A Carta Gustavo Capanema está anexada ao presente livro. 
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Gilberto Freire. Presentes: além da comunidade da Educação Superior da Rede, Dr. 

Alexandre Cardoso, Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, 

Maria Cristina Lacerda, Vice-Presidente Educacional da FAETEC, Prof. Roberto Soares 

de Moura, Magnífico Reitor da UEZO; Prof. Fernando da Silva Mota, Diretor da 

DESUP; Profª Sandra Lacava, Secretária Municipal de Educação de Petrópolis; Profª 

Cecília Conde, Diretora do Conservatório Brasileiro de Música e Dr. Cícero Rodrigues, 

representante do MEC no Rio de Janeiro. O total de participantes foi de duzentas 

pessoas. 

Subtemas: Importância da Pesquisa na Formação Superior; a Realidade atual da Educação 

Superior da FAETEC e perspectivas para 2009 e 2010; Avaliação do SINAES. 

Considerando que o aspecto procedimental já estava organizado, restava trabalhar a 

concepção da Educação Superior do ponto de vista dos valores agregados que se queria 

transmitir aos discentes, tendo em vista que, após a conclusão do curso, todos iriam integrar 

a sociedade e retornar para ela tudo o que neles foi investido, por tratar-se de Educação 

Pública e Gratuita. 

Neste sentido, o Diretor da Educação Superior, Prof. Fernando Mota, que havia 

dirigido a Faeterj-Rio (antigo IST-Rio) e com o corpo docente que a compunha, à época, 

haviam criado a Escola Mandala26, levou esta concepção para toda a Rede, principalmente a 

ideia de ‘Tecnologia com Humanismo’, que foi o tema central do III Fórum. 

Como já é tradição nas ações de Extensão da Educação Superior da FAETEC, a 

apresentação cultural foi da Banda do CETEP Barreto. As palestras do III Fórum versaram 

sobre diversos temas, entre elas destacam-se: “Tecnologia com Criatividade e Humanismo - 

uma Integração Possível, Capaz de Gerar Boas Práticas” proferida pelo Prof. Paulo 

Bittencourt Diretor do CEFET-Petrópolis; e “Currículo - uma Reflexão Necessária”, proferida 

pelo Prof. José Sepúlveda, da Divisão de Articulação Institucional - DAIE/FAETEC e “Avaliação 

Institucional – uma realidade a ser assumida pela Educação Superior da FAETEC”, proferida 

                                                           
26 A  Escola Mandala tem a sua concepção no livro “Escola Mandala: uma nova metodologia para a Educação 

Superior da Rede FAETEC”, publicado pelos professores e pelo Diretor à época – Prof. Fernando Mota. O livro 

está disponível tanto na versão impressa, quanto digital. A Faeterj-Rio é uma escola de excelência, que obteve 

conceito 4 no primeiro ENADE, mostrando que seu projeto é exitoso. Este conceito ainda se mantém. 

Importante destacar, também, que no primeiro ENADE, em 2008, o primeiro lugar nacional coube a um aluno 

desta Unidade de Ensino. 
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pelo Prof. Roberto Guimarães Boclin, então Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de 

Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro -SECT/RJ. 

Houve, também, apresentação de alunos dos diversos Institutos Superiores. Destaca-

se a importância dada à preservação do Meio Ambiente, através da palestra da Profª Nídia 

Plata sobre "Modernismo Brasil" com material reciclado confeccionado pelos alunos do 

Curso Técnico em Edificações. 

Este Fórum recebeu apoio do Centro Universitário Lassale através da cessão do 

Auditório para que ele fosse realizado. 

 III Fórum de Realidades e Perspectivas. Local: Centro Universitário Lassale, em 

Niterói, em dezembro de 2009. Neste III Fórum já se pode observar o crescimento da 

Educação Superior da FAETEC. O grande destaque da Programação foi a participação 

dos Institutos Superiores através de projetos de pesquisa (e outros) realizados, 

dando continuidade ao que fora iniciado no II Fórum. Presentes: o Secretário de 

Ciência e Tecnologia, Dr. Alexandre Cardoso, Prof. Roberto Guimarães Boclin, Chefe 

de Gabinete da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro -. 

SECT/RJ, Presidente da FAETEC, Prof. Celso Pansera, a Vice-presidente Educacional, 

Profª. Maria Cristina Lacerda, o Diretor da DESUP, Prof. Fernando Mota; o Secretário 

de Ciência e Tecnologia de Niterói Prof. Dr. José Raymundo Romêo; Profª Nídia Plata; 

Prof. Paulo Bittencourt, Diretor do CEFET-Petrópolis. Total de participantes: trezentas 

pessoas. 

Subtemas: Tecnologia com Criatividade e Humanismo - uma Integração Possível, Capaz de 

Gerar Boas Práticas; Currículo - uma Reflexão Necessária; Avaliação Institucional – uma 

realidade a ser assumida pela Educação Superior da FAETEC; Modernismo Brasil. Nas 

atividades culturais foram proporcionadas visitas à Fortaleza Santa Cruz e ao Museu de Arte 

Contemporânea de Niterói. 

Em junho de 2010, a DESUP realizou o IV Fórum de Discussão de Realidades e 

Perspectivas da Educação Superior da Rede FAETEC27, em Campos dos Goytacazes, no 

Auditório da Universidade do Norte Fluminense - UENF. Os temas trazidos pelas palestras 

                                                           
27

 Aqui o link com a matéria sobre o IV Fórum: http://sopradordevidro.blogspot.com.br/2010/06/programacao-

do-2-dia-do-iv-forum-de.html  

http://sopradordevidro.blogspot.com.br/2010/06/programacao-do-2-dia-do-iv-forum-de.html
http://sopradordevidro.blogspot.com.br/2010/06/programacao-do-2-dia-do-iv-forum-de.html
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estavam de acordo com os Grupos de Trabalho que foram criados pela DESUP com a 

participação de Coordenadores e docentes dos ISEs (Institutos Superiores de Educação) e 

ISTs (Institutos Superiores de Tecnologia) sob a Coordenação de membros da equipe da 

DESUP, denotando a preocupação da Educação Superior da FAETEC com a realidade que a 

cerca. 

Os Grupos de Trabalho de Ação Institucional (GTAIs) versaram sobre quatro temas, a 

saber: 1) A Interiorização da Educação Superior; 2) Desenvolvimento de Ações Integradas 

entre os entes que oferecem Educação Superior; 3) Concepções Político-Pedagógicas para a 

formação de qualidade para a Educação Superior Pública do Estado do Rio de Janeiro e 4) 

Identificação de propostas de Políticas Públicas para a manutenção do discente na Escola. O 

primeiro GTAI foi Coordenado pela Prof. Themis Aline Calcavecchia dos Santos, o segundo 

pela Prof. Rachel Montilla, o Terceiro pela Prof. Aureliana Cruz e o quarto pela Prof. Regina 

Célia Souza. 

Este Fórum representou a ligação da comunidade da Educação Superior da FAETEC 

com os temas da atualidade e trouxe uma reflexão acerca do que foi discutido na CONAE 

(Conferência Nacional de Educação), cuja participação da FAETEC foi significativa. 

Como palestrantes participaram o Prof. Dr. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor 

da UENF – que falou sobre “A necessidade de se ampliar a Educação Superior no Estado do 

Rio de Janeiro, considerando as especificidades das diferentes regiões do Estado: a 

importância da interiorização dos Institutos Superiores”; o Prof. Dr. Nassim Gabriel Mehedff 

– Superintendente de Projetos Especiais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico, Energia, Indústria e Serviços do Estado do Rio de Janeiro – que abordou as 

“Vocações econômicas do Estado do Rio de Janeiro e respectivas demandas de formação 

profissional tecnológica”; o Prof. Dr. Luiz Augusto Caldas Pereira – do MEC e do IFECT-

Campos – falando sobre “O financiamento da Educação pelo Estado: A importância de não 

se concentrar recursos em determinadas áreas; a implementação de parcerias entre os IFs e 

os ISTs”; o senhor Antônio Carlos Anzolin Boechat – Presidente do Conselho Regional do 

Noroeste Fluminense da FIRJAN – que falou sobre “As demandas e expectativas da atividade 

industrial do Rio de Janeiro em relação à Educação Profissional Tecnológica” e a 

representante da União Estadual dos Estudantes (UEE), Flávia Cale, que abordou o tema “A 

manutenção do aluno na Escola: estratégias para evitar a evasão”. 
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A DESUP sempre tem a preocupação de fazer representar, em todos os seus eventos, 

os diferentes setores da organização da sociedade civil, a fim de que haja, efetivamente, 

uma troca e uma integração entre a Escola e a Sociedade. 

Como resultado deste Fórum, que foi um dos mais importantes e mostrou a 

consolidação e o amadurecimento da Educação Superior, tem-se um significativo 

documento que foi entregue às diferentes autoridades do Estado do Rio de Janeiro. Como 

resultado, podemos apontar a expansão e maior interiorização das Unidades de Educação 

Superior (Caxias – em pleno funcionamento, Volta Redonda e Barra Mansa – já inauguradas 

e Niterói já criada por Decreto do Governador do Estado do Rio de Janeiro e com verba 

Faperj já disponibilizada com o outorgado), além da criação do Diretório Acadêmico da 

Faeterj-Paracambi com a ajuda da então Presidente da União Estadual dos Estudantes. 

O IV Fórum recebeu apoio da UENF, através da cessão do Centro de Convenções, 

para que o evento fosse realizado. 

 IV Fórum de Discussão de Realidades e Perspectivas da Educação Superior da Rede 

FAETEC. Local: Centro de Convenções da Universidade do Norte Fluminense – UENF, 

Campos dos Goytacazes, em junho de 2010. Tema: “Novos caminhos para uma 

definição de Políticas Públicas comprometidas com a área de formação profissional 

tecnológica do Estado do Rio de Janeiro”. Presentes: Presidente da FAETEC, Celso 

Pansera; Chefe de gabinete da Presidência da FAETEC, Prof. Ubirajara Cabral; Prof. 

Dr. Almy Junior Cordeiro de Carvalho, Reitor da UENF; Prof. Dr. Nassim Gabriel 

Mehedff, Superintendente de Projetos Especiais da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços do Estado do Rio de 

Janeiro; Prof. Dr. Luiz Augusto Caldas Pereira, do MEC e do IFECT-Campos; Antônio 

Carlos Anzolin Boechat, Presidente do Conselho Regional do Noroeste Fluminense da 

FIRJAN; Flávia Cale, representante da União Estadual dos Estudantes (UEE). Mais de 

trezentas pessoas participaram deste Fórum. Unidade anfitriã: Instituto Superior de 

Agricultura e Horticultura de Campos dos Goytacazes, que não existe mais – os 

discentes e docentes foram absorvidos pela UENF. 

Subtemas: A necessidade de se ampliar a Educação Superior no Estado do Rio de Janeiro, 

considerando as especificidades das diferentes regiões do Estado: a importância da 
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interiorização dos Institutos Superiores (hoje FAETERJs); Vocações econômicas do Estado do 

Rio de Janeiro e respectivas demandas de formação profissional tecnológica; O 

financiamento da Educação pelo Estado: A importância de não se concentrar recursos em 

determinadas áreas; A implementação de parcerias entre os IFs e os ISTs; As demandas e 

expectativas da atividade industrial do Rio de Janeiro em relação à Educação Profissional 

Tecnológica; A manutenção do aluno na Escola: estratégias para evitar a evasão. 

Nos dias 15 e 16 de Setembro, na Cidade de Paty do Alferes, na Estância Lírio do Vale, 

aconteceu o V Fórum de Realidades e Perspectivas da Educação Superior da FAETEC. O 

objetivo do Fórum foi dar o conhecimento necessário para a elaboração dos Planos de 

Desenvolvimento Institucional (PDIs) das Unidades de Educação Superior da FAETEC a fim de 

atender à legislação vigente.  

Importante destacar que a Prefeitura de Paty do Alferes apoiou o Fórum com o 

pagamento de sessenta por cento das diárias do Hotel, além de um excelente show de 

música ao vivo no jantar de confraternização e na confecção dos banners. Foi a primeira vez 

que se conseguiu um apoio financeiro a um Fórum, através da Prefeitura de Paty do Alferes. 

O resultado deste V Fórum foi a elaboração, por cada uma das onze Unidades 

FAETEC, dos seus respectivos PDIs que foram entregues para exame do Conselho Superior da 

Instituição no final de Outubro de 2011. 

 V Fórum de Realidades e Perspectivas da Educação Superior da Rede FAETEC. Local: 

Estância Lírio do Vale - Paty do Alferes, em setembro de 2011. Tema: “Diretrizes e 

Bases do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI Lei nº 10.861/04”. O V 

Fórum teve apoio da Prefeitura do Município de Paty do Alferes. Presentes: Rachid 

Elmôr (Prefeito de Paty do Alferes); Nacim Elmôr (Secretário Municipal de Turismo e 

Cultura); Amine Elmor Oliveira (Secretária Municipal de Educação); o Presidente da 

FAETEC, Prof. Celso Pansera; a Vice-presidente Educacional, Prof. Maria Cristina 

Lacerda; o Vice-presidente Administrativo, Prof. Élder Lugon e o Diretor Adjunto da 

InovUerj, Prof. Antonio Ritto. Houve um total de cento e oitenta participantes. 

Unidade anfitriã: Faeterj-Paracambi. 

Subtemas: Missão institucional (Vocação global, Objetivos e Metas da IES) e Políticas de 

Expansão da Rede FAETEC; A Educação Superior da Rede FAETEC; Gestão Administrativa 
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(Forma de Administração institucional; Estatuto ou Regimento da IES; Estrutura 

organizacional; Integração entre gestão administrativa, órgãos colegiados e cursos; 

Condições de financiamento da IES – fontes de receita, itens de despesa, condições 

orçamentárias e cronogramas de execução financeira/orçamentária); Avaliação Institucional; 

As Dimensões do SINAES; O Novo Papel da Universidade: espírito público e compromisso 

social. 

No VI Fórum, que ocorreu em setembro de 2012, foi feito um balanço sobre os dez 

anos de existência da Educação Superior da Rede FAETEC. Todas as Unidades apresentaram 

as suas realidades, conquistas, desafios enfrentados e as perspectivas para os próximos dez 

anos. Também neste Fórum houve o apoio da Prefeitura de Paraty, através da Secretaria de 

Cultura que cedeu o Auditório da Casa da Cultura de Paraty. 

 VI Fórum de Realidades e Perspectivas da Educação Superior da Rede FAETEC, 5 a 6 

de setembro de 2012 - Paraty. O VI Fórum foi realizado na Casa da Cultura e contou 

com o apoio da Prefeitura de Paraty, da Secretaria Municipal de Cultura de Paraty e 

da própria Casa da Cultura. Tema: “10 anos de Realidades e 10 anos de 

Perspectivas”. Presentes: o Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia do Estado 

do Rio de Janeiro, Dr. Luiz Edmundo Costa Leite; Prefeito da Cidade de Paraty, José 

Carlos Porto Neto; Secretária de Educação de Paraty, Elizete Silva Malvão Lemos; 

Secretário de Cultura de Paraty, Amauri Barbosa; Vice-Presidente Educacional da 

FAETEC, Maria Cristina Lacerda; Chefe de Gabinete, Prof. Ubirajara Cabral e o 

Assessor Especial da Presidência, Prof. Uelinton Faria Alves. Total de cento e oitenta 

participantes. Unidade anfitriã: Faeterj-Rio. 

As Tecnologias de Informação e Comunicação são uma realidade e vieram para ficar. 

A Geração Y e os nativos digitais utilizam-se delas o tempo todo e a sala de aula não pode 

ficar alheia a este processo. A importância do VII FÓRUM deu-se pelo fato de terem sido 

apresentados estudos científicos e empíricos acerca da utilização das TICs nas salas de aula, 

dando uma base e uma orientação aos nossos Diretores, funcionários, docentes e discentes 

de como utilizá-las e de como podem ser úteis no dia a dia da sala de aula. 

Realizado em setembro de 2013, o VII Fórum de Realidades e Perspectivas da 

Educação Superior da Rede FAETEC aconteceu em Conservatória, no Hotel Fazenda 
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Rochedo, e teve a parceria da Prefeitura de Valença, através da Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo, para a confecção dos banners. O tema foi “A NOVA SALA DE AULA: um 

olhar pedagógico para a Rede de Educação Superior”. 

 VII Fórum de Realidades e Perspectivas da Educação Superior da Rede FAETEC, 

Conservatória, com o apoio da Prefeitura, nos dias 03 e 04 de setembro de 2013. 

Tema: “A NOVA SALA DE AULA: um olhar pedagógico para a Rede de Educação 

Superior”. Presentes: Vice-Presidente Educacional da FAETEC, Prof. Maria Cristina 

Lacerda; Diretor da Educação Superior: Fernando da Silva Mota; Secretária de 

Educação do Município de Valença: Tânia Maria Machado Pinto; Secretário de 

Cultura e Turismo do Município de Valença: João Mendonça Ewerton. Participação 

de cento e oitenta pessoas. Unidade anfitriã: Faeterj-Três Rios. 

Subtemas: Utilizando as Novas Tecnologias; Reconstruindo a prática pedagógica: as novas 

tecnologias e os desafios da sociedade contemporânea; Novas estratégias no processo de 

ensino aprendizagem: a Web 2.0 e seu potencial pedagógico; A Concepção Mandala na 

Educação Superior da Rede FAETEC. 

O VII Fórum de Realidades e Perspectivas da Educação Superior ocorreu em 2014, na 

cidade de Simão Pereira, em Minas Gerais, com o tema “Um Olhar para o Futuro”. Do VIII 

FÓRUM resultou a proposta de Política de Pesquisa e Extensão da Educação Superior da 

Rede FAETEC, elaborada pelos Diretores e demais participantes, que originou um Processo, 

iniciado pela Vice-Presidência Educacional à época, para que fosse efetivada. 

 VIII Fórum de Realidades e Perspectivas da Educação Superior da Rede FAETEC, 

Simão Pereira, Minas Gerais, 11 e 12 de setembro de 2014. Tema: “Um Olhar para o 

Futuro”.  Presentes: Vice-Presidente Educacional da FAETEC, Prof. Fernando Mota; 

Chefe de Gabinete, Prof. Ubirajara Cabral Júnior; Diretor da DESUP, Márcio Campos; 

Diretores e Coordenadores das Faeterjs. Total: aproximadamente quarenta pessoas. 

Subtemas: Avaliação e Pesquisa. 

Em razão da situação financeira e econômica pela qual passa o Estado do Rio de 

Janeiro, e o país, e ainda, a fim de garantir a continuidade do trabalho que vem sendo 

desenvolvido há nove anos por esta Diretoria, o IX FÓRUM contou com a participação de um 
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número reduzido de representantes das Unidades de Educação Superior, que sempre era em 

torno de cento e oitenta a duzentos participantes compostos pelos Diretores, 

Coordenadores, representantes dos discentes, representantes dos docentes e 

representantes dos funcionários, neste ano o número total foi de sessenta. O tema foi “O 

Papel das Faeterjs no desenvolvimento científico, tecnológico e inovação no Plano Estadual 

de Educação”. 

Iniciando os trabalhos do primeiro dia do Fórum, houve a palestra do Prof. Jerson 

Lima (Diretor Científico da FAPERJ) sobre “Tecnologia e Inovação: o que querem as 

instituições de fomento?”. Após a palestra, nos debates, os Diretores das Unidades de 

Educação Superior solicitaram ao palestrante que a FAETEC, através das Faeterjs, fosse 

incluída nos Editais da Fundação que são oferecidos às Universidades do Estado, vez que 

são, também, Unidades de Educação Superior. 

Foi realizada uma Mesa Redonda para debater “O lugar, o papel e o alcance da 

Educação Superior da Rede FAETEC no Plano Estadual de Educação” com representante dos 

discentes, Prof. Sandra Santos (Diretora Geral do ISERJ), Prof. Helena von Held (Diretora da 

Faeterj-Itaperuna representando as Faeterjs do Noroeste Fluminense), Deputado Comte 

Bittencourt (Presidente da Comissão de Educação da ALERJ), Prof. Marcos Roberto 

(Representante da Educação Superior no SINDPEFAETEC), Prof. Monica Teixeira (Coord. da 

Faeterj-Três Rios representando os docentes), Prof. Lucimar Cunha (Diretora da Faeterj-

Petrópolis anfitriã do IX Fórum), Prof. Ubirajara Cabral (Vice-presidente Educacional da 

FAETEC representando o Presidente). 

Merece destaque, também, a palestra do Prof. Paulo Bittencourt sobre “Tecnologia e 

Humanismo”. 

A tradicional parceria entre a FAETEC e o Laboratório Nacional de Computação 

Científica foi, mais uma vez, realizada, tendo este cedido o seu auditório para a realização do 

IX Fórum. 

Os debates ao longo dos dois dias de Fórum resultaram na Carta de Petrópolis, 

elaborada pelos participantes e entregue às diferentes autoridades do Estado. Numa 

iniciativa pioneira, e pela sua relevância, esta Carta foi lida na Plenária da Assembleia 
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Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido publicada no Diário Oficial desta 

entidade. 

É importante destacar que, quando da elaboração e aprovação do Plano Estadual de 

Educação, as Faeterjs – Unidades de Educação Superior da Rede FAETEC – não foram 

inseridas, daí a preocupação das mesmas quanto a sua situação. Tal lapso foi, finalmente, 

corrigido pela Alerj, através da Lei nº 7.153, de 17 de dezembro 2015, e hoje elas integram o 

Sistema Público de Educação Superior do Estado do Rio de Janeiro, num claro 

reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido por toda a Educação Superior da 

Rede FAETEC. 

 IX Fórum de Realidades e Perspectivas da Educação Superior da Rede FAETEC, 

Petrópolis, nos dias 08 e 09 de outubro de 2015. Este ano o tema sugerido pelas 

Faeterjs foi: “O Papel das Faeterjs no desenvolvimento científico, tecnológico e 

inovação no Plano Estadual de Educação”. Como sempre, uma das Unidades de 

Educação Superior da Rede é a anfitriã, neste Fórum coube à Faeterj-Petrópolis. 

Presentes: Vice-Presidente Educacional da FAETEC, Ubirajara Cabral Júnior; Diretor 

da DESUP, Fernando Mota; Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do 

Município de Petrópolis, Airton Coelho – também Presidente do Conselho do Parque 

Tecnológico da Região Serrana; Representante da Secretaria de Educação do 

Município de Petrópolis, Sandra Cristina Bortolotti; Diretor Científico da Faperj, 

Jerson Lima; Representante da UFF, Jandira Mota. 

Subtemas: Tecnologia e Inovação: o que querem as Instituições de fomento? O lugar, o 

papel e o alcance da Educação Superior da Rede FAETEC no Plano Estadual de Educação; 

Tecnologia com Humanismo. 

O que se pode perceber, ao longo do relato sobre os Fóruns da DESUP, é que houve 

um amadurecimento da Educação Superior, resultando na sua consolidação. A cada ano e a 

cada tema proposto observa-se que vários estágios foram sendo ultrapassados. Primeiro, 

organiza-se estruturalmente e procedimentalmente, depois, estrutura-se a sua expansão, e, 

aos poucos, os temas vão tomando uma dimensão maior, chegando à Nova Universidade e 

na Nova Sala de Aula, que estão na ordem do dia, até ser finalmente incluída no Plano 

Estadual de Educação.  
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A utilização de ferramentas de apoio às aulas – as TICs, a Web 3.0 etc. já fazem parte 

dos debates da Educação Superior da Rede, mesmo que ainda não sejam totalmente 

utilizadas. Mas, este é um caminho a percorrer. 
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Vista da plateia – I Fórum de Realidades e Perspectivas da Educação Superior – Auditório do ISERJ – 2007 

 

 

Prof. Themis Aline – I Fórum de Realidades e Perspectivas da Educação Superior – Auditório do ISERJ – 2007 
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Prof. Ronaldo Goldschmidt – I Fórum de Realidades e Perspectivas da Educação Superior – Auditório do ISERJ – 2007 

 

 

Painel na entrada do Edifício Gustavo Capanema – 2009 
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Vista do Auditório Gilberto Freire com os painéis de Portinari – II Fórum DESUP – 2009 

 

 

Vista do Auditório Gilberto Freire com os painéis de Portinari – II Fórum DESUP – 2009 
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Vista da plateia – II Fórum DESUP – 2009 

 

 

Alexandre Cardoso – Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, Fernando Mota – Diretor da DESUP, 
Maria Cristina Lacerda – Vice-presidente Educacional da FAETEC – II Fórum DESUP – 2009 
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Profª. Sandra Lacava, Secretária de Educação de Petrópolis; Prof. Fernando Mota, Diretor da DESUP ouvem o Prof. Dr. 
Cícero Rodrigues Representante do MEC no Rio de Janeiro – Abertura II Fórum DESUP – 2009 

 

 

 

Mesa de Abertura com o Chefe de Gabinete da Presidência da FAETEC, Prof. Ubirajara Cabral; Prof. Fernando Mota, Diretor 
da DESUP; Prof. Romeu, Secretário Municipal de Niterói; e Diretora da Escola Henrique Lage – III Fórum DESUP – 2009 

 



226 

 

Prof. Dr. Roberto Guimarães Boclin, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – 
III Fórum DESUP – 2009 

 

 

 

Prof. Regina Célia Souza predidindo a mesa com apresentação de trabalhos dos alunos do IST-Rio (FAETERJ-Rio) – III Fórum 
– 2009 
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Plateia no III Fórum de Realidades e Perspectivas da DESUP – Unilassale – III Fórum DESUP – 2009 

 

 

 

Visita ao MAC – Parte da Delegação do Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro - III Fórum DESUP – Niterói – 2009 
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Centro de Convenções da UENF – Projeto de Oscar Niemeyer – IV Fórum DESUP – 2010 

 

 

Vista da plateia - IV Fórum DESUP – Campos dos Goytacazes – 2010 
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Prof. Dr. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor da UENF, em sua palestra – IV Fórum – 2010 

 

 

IV Fórum DESUP – 2010 
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Prof. Luis Melo de Souza (à direita Diretor do IST-Campos e organizador do Fórum junto com a DESUP), Prof. Sandra Santos 
(Diretora Geral do ISERJ), Prof. Luíz Sérgio (Diretor do CAp ISERJ) e alunos – IV Fórum DESUP – 2010 

 

 

 

V Fórum DESUP: Dalva Zatorre (Diretora do IST-Paracambi), Celso Pansera (Presidente FAETEC) e Fernando Mota 
(Diretor DESUP/FAETEC) – Estância Lírio do Vale – Paty do Alferes - 2011 
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Helena Von Held (Diretora ISE-Itaperuna), Celso Pansera (Presidente da FAETEC), Andrea Guedes (Diretora ISE-Bom Jesus) 
Fernando Mota (Diretor DESUP), Maria Cristina Souza Machado (Diretora do ISE-Pádua) e Dalva Zatorre (Diretora do IST-

Paracambi) – V Fórum DESUP – Estância Lírio do Vale – Paty do Alferes – 2011 

 

 

Maria Cristina Lacerda – Vice-presidente Educacional FAETEC – V Fórum DESUP – Paty do Alferes – 2011 
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Prefeito de Paty - Rachid Elmor na Abertura do V Fórum de Realidades e Perspectivas – 2011 

 

Prof. Dr. Antonio Ritto (UERJ) – V Fórum DESUP – 2011 

 

Helena Theodoro e José Guajajara no debate sobre minorias – V Fórum DESUP – 2011 



233 

 

Fernando Mota (Diretor DESUP) entrega Certificado a Themis Aline Calcavecchia dos Santos (Coordenadora do NUPPE) – V 
Fórum DESUP – 2011  

 

 

Prof. Angela Gheti (Diretora do ISEMPAM) entrega Certificado ao Prof. Antonio Ritto (UERJ) –  V Fórum DESUP – 2011 

 

 

Prof. Aureliana Cruz (Assessora Especial DESUP) e Prof. Eduardo Nazareth Paiva (Faeterj-Paracambi) – V Fórum 
DESUP – Estância Lírio do Vale – Paty do Alferes – 2011 
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Secretário de Turismo de Paty do Alferes, Nassim Elmor; Coordenadora do Núcleo de Projetos, Pesquisa e Extensão da 
DESUP, Themis Aline; Diretora do IST-Paracambi, Dalva Zatorre e o Presidente da FAETEC, Celso Pansera – V Fórum DESUP – 

Estância Lírio do Vale – 2011 

 

Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luiz Edmundo – VI Fórum DESUP – Paraty 2012 

 

VI Fórum DESUP – Casa da Cultura de Paraty – 2012 
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VI Fórum DESUP – Casa da Cultura Paraty – Dalva Zatorre (Diretora IST-Paracambi), Wellington (Assessor Especial 
Presidência FAETEC) Fernando Mota (Diretor DESUP/FAETEC), Regina Célia (Coordenadora Programa Foco) e Themis Aline 

(Coordenadora do NUPPE/DESUP/FAETEC) – 2012 

 

 

 

 

Alunos da Faeterj-Rio que ajudaram nos trabalhos do VI Fórum Paraty - 2012 
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Conservatória – 2013 

 

 

 

VII Fórum de Realidades e Perspectivas da DESUP – Conservatória – 2013 
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Secretário de Cultura de Valença, João Mendonça Ewerton – Abertura VII Fórum – Conservatória – 2013 

 

 

Prof. Mônica Teixeira (Faeterj-Três Rios) na Abertura do VII Fórum – Hotel Rochedo – Conservatória – 2013 
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Mesa “A Concepção Mandala na Educação Superior da FAETEC” com os Profs.  Themis Aline Calcavecchia dos 
Santos, Fernando Mota, Márcio Francisco Campos e Aureliana da Rocha Cruz. Alunos falam sobre as suas 

experiências na Escola Mandala do IST-Rio (FAETERJ-Rio) – Conservatória – 2013 

 

Plateia VII Fórum de Realidades e Perspectivas da DESUP – Conservatória – Auditório Hotel Rochedo – 2013 

 

https://www.facebook.com/themis.aline
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Plateia VII Fórum de Realidades e Perspectivas da DESUP – Conservatória – Auditório Hotel Rochedo – 2013 

 

  

VII Fórum DESUP encerramento com todos os Diretores de Unidades – Conservatória – 2013 
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Ubirajara Cabral (Chefe de Gabinete – FAETEC), Mônica Alexandre (Diretora Faeterj-Três Rios), Marcio Campos 
(Diretor da DESUP à época) e Fernando Mota (Vice-Presidente Educacional à época) - VIII Fórum – 2014 

 

 

Prof. Ubirajara Cabral, Chefe de Gabinete da Presidência da FAETEC – VIII Fórum DESUP – 2014 
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Losangeles Dantas (DESUP), Franziska Huber (então Coord. de extensão e Pesquisa da DESUP), Regina Célia Souza 
(sentados) Dalva Zatorre (Diretora Faeterj-Paracambi), Monica Alexandre (Diretora Faeterj-Três Rio), Marcio Campos (então 

Diretor da DESUP) e Fernando Mota (então Vice-Presidente Educacional da FAETEC) – VIII Fórum DESUP – 2014 

 

VIII Fórum DESUP – 2014 
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Themis Aline Calcavecchia dos Santos (então Assessora Institucional da Vice-Presidência Educacional FAETEC), Alfredo 
Boente (Diretor Faeterj-Caxias), Fernando Mota (então Vice-Presidente Educacional, Horácio Ribeiro (Diretor Faeterj-Rio) e 

Verinha Ribeiro – VIII Fórum DESUP – 2014 

 

VIII Fórum DESUP – 2014 
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Mesa de Abertura IX Fórum DESUP Sandra Cristina Bortolutti (Representando a Secretaria de Educação – Petrópolis; 
Lucimar Cunha (Diretora Faeterj-Petrópolis; Paulo Buzan (Diretor Faeterj-Três Rios); Ubirajara Cabral Júnior (Vice-
presidente Educacional-FAETEC); Fernando Mota (Diretor DESUP/FAETEC); Airton Coelho (Secretário de Ciência e 
Tecnologia – Petrópolis) Jandira Mota (Representando a UFF); Jerson Lima (Diretor Científico da FAPERJ) – 2015 

 

Themis Aline apresentando a Mesa: “O lugar, o papel e o alcance da Educação Superior da Rede FAETEC no Plano Estadual de Educação” 
com representante dos discentes, Prof. Sandra Santos (Diretora Geral do ISERJ), Prof. Helena von Held (Diretora da Faeterj-Itaperuna 

representando as Faeterjs do Noroeste Fluminense), Deputado Comte Bittencourt (Presidente da Comissão de Educação da ALERJ), Prof. 
Marcos Roberto (Representante da Educação Superior no SINDPEFAETEC), Prof. Monica Teixeira (Coord. da Faeterj-Três Rios 

representando os docentes), Prof. Lucimar Cunha (Diretora da Faeterj-Petrópolis anfitriã do IX Fórum), Prof. Ubirajara Cabral (Vice-
presidente Educacional da FAETEC representando o Presidente) – IX Fórum DESUP – 2015 
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Mesa: “O lugar, o papel e o alcance da Educação Superior da Rede FAETEC no Plano Estadual de Educação” com representante dos 
discentes, Prof. Sandra Santos (Diretora Geral do ISERJ), Prof. Helena von Held (Diretora da Faeterj-Itaperuna representando as Faeterjs do 
Noroeste Fluminense), Deputado Comte Bittencourt (Presidente da Comissão de Educação da ALERJ), Prof. Marcos Roberto (Representante 

da Educação Superior no SINDPEFAETEC), Prof. Monica Teixeira (Coord. da Faeterj-Três Rios representando os docentes), Prof. Lucimar 
Cunha (Diretora da Faeterj-Petrópolis anfitriã do IX Fórum), Prof. Ubirajara Cabral (Vice-presidente Educacional da FAETEC  

representando o Presidente) – IX Fórum DESUP – 2015 

 

 

Plateia 
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Ubirajara Cabral Júnior; Fernando Mota; Jandira Mota; Lucimar Cunha e Themis Aline – IX Fórum 

 

Vera Ribeiro, Horácio Ribeiro (Diretor FAETERJ-Rio), Themis Aline e Paulo Buzan (Diretor FAETERJ-Três Rios) – IX Fórum 
DESUP – Petrópolis 2015 
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Prof. Dr. Paulo Cesar Bittencourt, IX Fórum DESUP – 2015 

 

 

Café da Manhã de Boas-vindas – IX Fórum DESUP – Faeterj-Petrópolis – 2015 
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Alguns Diretores da Educação Superior na noite de confraternização do IX Fórum DESUP Andrea Guedes (Bom 
Jesus do Itabapoana), Paulo Buzan (Três Rios), Lucimar Cunha (Petrópolis), Fernando Mota (Diretor DESUP), 

Horácio Ribeiro (Rio de Janeiro), Sandra Santos (ISERJ), Luiz Sérgio (Diretor CAp ISERJ), Regina Célia (Unifaetec) 
e Gustavo (Diretor ISEPAM) 

 

Congressos Acadêmicos da Educação Superior – CAES 

 

Em 2004, a Educação Superior da FAETEC realizou o I CAIS (Congresso Acadêmico da 

Educação Superior da Rede FAETEC. A ideia era que, a cada dois anos, fosse realizado um 

Congresso. Infelizmente, este Programa foi descontinuado até que, em 2008, a Diretoria que 

assumiu, em agosto de 2007, decidiu dar continuidade ao Programa, por entender ser 

fundamental dar visibilidade aos Projetos de Pesquisa (Iniciação Científica e outros) 

desenvolvidos pelos Institutos Superiores, além de proporcionar a troca de conhecimento 

entre os mesmos. 

Desta forma, em 2008, foi realizado o II CAIS, no SESC Mineiro em Grussaí - São João 

da Barra. Foram inscritos um total de sessenta e dois trabalhos de alunos e professores que 

resultou na publicação dos ANAIS do II CAIS. Ao longo de dois dias muitas atividades de 

relevância para alunos, professores e gestores dos seis Institutos Superiores de Educação, 
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quatro Institutos Superiores de Tecnologia e a UEZO houve um total de seiscentos e 

cinquenta participantes. 

A Coordenação Geral do CAIS foi do Prof. Claudio Luis Melo de Souza Diretor do IST-

Campos e a DESUP foi responsável pela articulação geral dos ISEs e ISTs para a grande 

mostra das produções acadêmicas dos Institutos Superiores da FAETEC. 

O Magnífico Reitor da UENF Prof. Almy Cordeiro Júnior foi o Palestrante de Abertura, 

o Prof. Fernando da Silva Mota encerrou com a palestra da temática do encontro: "Educação 

Superior da FAETEC: Espaços de Transformações educacionais e tecnológicas". 

A Vice-Presidente Educacional da FAETEC Prof. Maria Cristina Lacerda esteve 

presente nos dois dias do evento, representando o Sr. Secretário de Ciência e Tecnologia Dr. 

Alexandre Cardoso e o Presidente da FAETEC, à época, Dr. Nelson Massini. 

Para se ter uma ideia da dimensão deste II CAIS, seguem os números: inscritos – 601, 

número de Pôsters apresentados – 62; números de Palestras – 25; número de trabalhos 

Publicados – 105; Mini-Cursos – 03; Poetizando a brincadeira com arte - 38 participantes, 

Dengue: 03 participantes, Automatocelulares: 07 participantes e Visita-Técnica às ruínas de 

Atafona: 01 visita.  

Em setembro de 2010, foi realizado o III CAIS, em Petrópolis. Foram inscritos 90 

trabalhos. As atividades contaram com a participação de ilustres palestrantes, convidados 

para agregar valor aos trabalhos realizados pelos docentes e discentes. Os palestrantes 

convidados foram: Reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) Prof. Dr. 

Ricardo Miranda, que proferiu uma palestra sobre "Cem Anos de Educação em Ciências 

Agrárias – da ESAMV à UFRRJ"; Prof. Wanderley Quedo – Presidente do SINPRO-Rio, que 

falou sobre “Condições de trabalho e saúde do profissional da educação”; Prof. Dr. Pedro 

Leite – Diretor do LNCC, falando sobre “Mudanças Climáticas: Certezas, incertezas e 

desafios” e a Prof. Dra. Lia Faria – Diretora da Faculdade de Educação da UERJ, que proferiu 

uma palestra sobre “Educação e conhecimento: desafios do Século XXI“. 

Com a inscrição de noventa trabalhos, entre pôsteres e apresentações orais, todos os 

Institutos Superiores de Educação e de Tecnologia participaram do Congresso. Os temas 

incluíram as grandes questões da atualidade, tais como: Inovação, Meio Ambiente e 

Pedagogia. Este Congresso teve um total de trezentos e cinquenta participantes nos três dias 



249 

do Congresso. Importante destacar o apoio recebido do SINPRO-Rio e do Jornal Folha 

Dirigida. 

O III CAIS aconteceu nos dias 9, 10 e 11 de setembro de 2010, no Auditório do LNCC 

(Laboratório Nacional de Ciência da Computação) e IST-Petrópolis (Instituto Superior de 

Tecnologia). Da abertura solene, na manhã de quinta-feira dia 9, que teve as presenças do 

Secretário Estadual de Ciência e Tecnologia, Dr. Luiz Edmundo Costa Leite, da Vice-

Presidente Educacional da FAETEC, Prof. Maria Cristina Lacerda, do Diretor do LNCC, Prof. 

Pedro Leite, da Prof. Maria Cecília de Faria Pinto Frei, homenageada da DESUP, do Prof. 

Luciano, Diretor do IST-Petrópolis, do Prof. Paulo Bittencourt, Diretor do CEFET-Petrópolis, 

do Prof. Wanderley Quêdo, Presidente do Sinpro-Rio, às confraternizações, apresentações 

de Pôsteres, Trabalhos de Pesquisa de Professores e Alunos dos ISEs e ISTs da FAETEC foram 

três dias de intensos e proveitosos trabalhos.  

A programação privilegiou ações culturais, como a visita ao Museu Imperial e ao 

Show de Luzes do Museu, oficinas, pôsteres e palestras. 

Os temas abordados foram: Educação; Meio Ambiente; Horticultura e Tecnologia da 

Informação. Foram apresentados trinta e dois trabalhos e trinta e oito pôsteres, além de 

oficinas de Dojo28. 

As inscrições totalizaram trezentos e cinquenta participantes, além de público 

externo. Os ANAIS foram publicados sob o ISBN nº 303.4833. 

Em 2012, o IV CAIS foi realizado no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro - 

ISERJ e o tema foi: “Do Manifesto dos Pioneiros às Novas Tecnologias”. Foram apresentados 

cinquenta e nove trabalhos com a participação de docentes e discentes. Este CAIS teve um 

total de quatrocentos e trinta e seis participantes. 

Além das presenças da Vice-Presidente Educacional da Rede FAETEC, Prof. Maria 

Cristina Lacerda, o IV CAIS teve ainda as palestras da Prof. Dra. Malvina Tuttman (UniRio) 

sobre o tema “Desafios contemporâneos da educação brasileira” e do Prof. Dr. Theotonio de 

Paiva (UFRJ) sobre o tema “Identidade Nacional e o olhar modernista”. 

                                                           
28

 Dojo é um treinamento de programação. Existem algumas formas de se fazer, entre elas, a que utiliza duplas 

que trabalham na solução de um problema, fazendo um programa, e a cada cinco minutos são substituídas por 

outras duplas que seguem com a programação. 
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Os subtemas apresentados refletem a atualidade e o vanguardismo das pesquisas 

realizadas pelos docentes da Educação Superior da Rede. Cabe destacar que a grande 

maioria dos projetos não recebe apoio das instituições de fomento do país. Alguns 

receberam apoio da FAPERJ. 

Seguem os subtemas apresentados: Cidade e Educação; Conflitos e diálogos no 

cenário educacional; Entre a memória e o corpo; Leituras intertextuais; Tecnologia da 

informação no contexto educacional; Estratégias metodológicas na prática docente; 

Recursos lúdicos e midiáticos na Educação; Performances cênicas para a Educação; Reflexões 

sobre os cânones do processo educacional; Aspectos da relação professor-aluno; Diálogos 

interculturais e o etnocentrismo; Desconstrução de sistemas no contexto educativo; Espaços 

alternativos como ambientes de aprendizagem e, por fim, Processos Gerenciais. Foram 

apresentados sessenta trabalhos que abordaram, inclusive, a questão indígena nos centros 

urbanos – tema praticamente oculto nos grandes debates acerca da diversidade e igualdade. 

Também houve um Mini Curso sobre a Plataforma Moodle. 

O V Congresso Acadêmico da Educação Superior da Rede FAETEC – V CAES foi 

realizado nos dias 26 e 27 de maio de 2014, na Reserva Ecológica do Sahy, em 

Itacuruçá/Mangaratiba-RJ e teve o apoio da Prefeitura através da cessão da Reserva 

Ecológica do Sahy, local histórico do Estado do Rio de Janeiro, onde foram realizadas a 

Abertura e apresentação das palestras “Projeto: um computador por aluno: é possível”, por 

Ronaldo Goldschimdt (IME – Instituto Militar de Engenharia) e “Fundec móvel” por Élder 

Lugon (Presidente da Fundec - Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 

Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias - RJ). 

Após a manhã de abertura, os trabalhos foram realizados nos auditórios do Hotel 

Porto Marina Mont Blanc, em Itacuruçá. 

O Tema desse V CAES foi: Educação, Sociedade e Tecnologia: temas e itinerários da 

contemporaneidade. Os subtemas foram: Educação, Sujeitos e Práticas; Cultura, Arte, 

Memória; Tecnologias, Processos e Práticas; Conhecimento, Cotidiano, Tempos-Espaços; 

Aprendizagem, Linguagens e Práticas, e por fim, Saberes, Organizações e Processos. Entre os 

trabalhos apresentados destacam-se os Projetos, apenas a título de exemplos do que se 

discute dentro da Rede: “Escola Inteligente: a Rede Faetec planejando o seu futuro”; 
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“Bullying uma abordagem entre Brasil e Portugal”; “Projeto Gen – Games Educacionais 

Cognitivos”. 

Foram apresentados noventa trabalhos, num total de cento e quatorze participantes. 
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Mesa de Abertura do II CAIS, no SESC Minas Gerais – Campos dos Goytacazes – 2008 

 

 

Fernando Mota (Diretor DESUP), Maria Cristina Lacerda (Vice-Presidente Educacional FAETEC e  
Almy Cordeiro Júnior (Reitor da UENF) – 2008 
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Prof. Almy Cordeiro Cunha – Reitor da UENF – II CAIS – 2008 
 
 

 

Plateia II CAIS – SESC – 2008 
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Angela Ghetti (Diretora do ISEPAM) e Cláudio Melo (Diretor do IST-Campos) Coordenadores do II CAIS – 2008 

 

 

 

Pôsteres II CAIS – Campos dos Goytacazes – 2008 
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Plateia – III CAIS – LNCC – Petrópolis – 2010 

 

 

 

III CAIS – Abertura: Prof. Dr. Ricardo Miranda (Reitor da UFRRJ), Pedro Leire (LNCC) Fernando Mota (DESUP/FAETEC), Luiz 
Edmundo (Secretário de Ciência Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro), Maria Cristina Lacerda (FAETEC), Prof. 

Luciano (Diretor IST-Petrópolis), Paulo Bittencourt (Cefet-Petrópolis) e Roberto Bittencourt (SINDPEFAETEC) – 2010  
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Mesa de Abertura do III CAIS: da esquerda para a direita Prof. Wanderley Quedo, Prof. Maria Cecília, Prof. Dr. Ricardo 
Miranda (Reitor da UFRRJ), Prof. Dr. Pedro Leite (Diretor do LNCC), Prof. Fernando Mota (Diretor da DESUP), Prof. Dr. Luiz 

Edmundo (Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro), Prof. Dra. Maria Cristina Lacerda 
(Vice-Presidente Educacional da FAETEC), Prof. Dr. Luciano Pereira, Prof. Dr. Paulo Bittencourt (Diretor do CEFET 

Pedtrópolis), Prof. Dr. Roberto Bittencourt (SINDPEFAETEC) – 2010 

 

 

III CAIS – Pôsteres – 2010 
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III CAIS – Apresentação de trabalhos: alunas do IST-Paracambi ministram Mini-curso de HTML 

 

 

Prof. Ricardo Marciano, do IST-Rio (atual Faeterj-Rio), em sua apresentação sobre Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
– III CAIS – 2010 
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Mesa com a Prof. Dra. Lia Faria (UERJ) e o Prof. Dr. Pedro Leite (LNCC) – III CAIS – 2010 

 

 

III CAIS – Petrópolis – 2010 
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IV CAIS – ISERJ – Rio de Janeiro – 2012 

 

 

IV CAIS – Apresentação Cultural Índios da Aldeia Maracanã – 2012 
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IV CAIS – Prof. Fernando Mota, Prof. Maria Cristina Lacerda, Prof. Themis Aline – 2012 

 

V CAES – Abertura na Reserva do Sahy (antiga Senzala): Secretária de Educação de Mangaratiba, Prof. Meyre Maria Gabino 
Ayres dos Santos; Secretário de Turismo e Esportes, Roberto Monsores; Antonio Xisto (Faeterj-Caxias); Márcio Campos 

(Diretor DESUP); Maria Cristina Lacerda (Presidente FAETEC); Fernando Mota (Vice-Presidente Educacional FAETEC); 
Ubirajara Cabral Júnior (Chefe de Gabinete); Marcelo (Representante do Vereador Chicão) e Themis Aline (Assessora 

Relações Institucionais da Vice-presidência Educacional FAETEC) 
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Maria Cristina Lacerda (Presidente da FAETEC), ao microfone, na Cerimônia de Abertura 

 

V CAES – Reserva do Sahy - Themis Aline e Ronaldo Goldschmidt – que proferiu palestra sobre o Projeto “Um computador 
por aluno: é possível” 



265 

 

Ronaldo Goldschmidt – V CAES – Reserva do Sahy - Mangaratiba 

 

V CAES – Reserva do Sahy – Mangaratiba – Élder Logun – palestra sobre a “Fundec móvel” 
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Marcio Campos – Encerramento atividades da manhã – V Fórum – Reserva do Sahy – Mangaratiba 

 

 

V CAES – Reserva do Sahy – Mangaratiba 
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Vista do Hotel Mont Blanc – Mangaratiba 

 

 

 

Plateia em uma das apresentações do V CAES no Hotel Mont Blanc – Mangaratiba 
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Discentes da Faeterj-Caxias que ajudaram durante o V CAES – Reserva do Sahy 

 

 

Themis Aline, Monica Alexandre (Diretora Faeterj-Três Rios), Andréa Guedes (Diretora Faeterj-Bom Jesus), Marineide 
(Diretora Faeterj-Pádua), Fernando Mota, Aidê Correa Braga (Diretora Faeterj-Itaperuna), Vereador Chicão, Dalva Zatorre 
(Diretora Faeterj_Paracambi), Horácio Ribeiro (Diretor Faeterj-Rio) e Aureliana Cruz (Assessora Especial DESUP) – V CAES 

Hotel Mont Blanc – Mangaratiba – 2014 
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Marcio Campos (Diretor da DESUP em 2014) – V CAES – Hotel Mont Blanc – Mangaratiba – 2014 

 

 

Apresentação de Trabalho – V CAES – Mangaratiba – 2014 
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Apresentação de Trabalho – Prof. Bruno Guingo (Faeterj-Petrópolis) – V CAES – Hotel Mont Blanc – 
Mangaratiba – 2014 

 

Elisângela Laranjeira (DESUP), Aureliana Cruz (DESUP), Carlos Augusto Azevedo (Diretor do INMETRO) e 
Fernando Mota (DESUP) – V CAES – Hotel Mont Blanc – Mangaratiba – 2014 
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Videoconferências e Ciclo de Debates 

 

As videoconferências foram iniciadas com o objetivo de proporcionar aos discentes, 

especialmente dos cursos tecnológicos, um contato direto com grandes nomes, de forma 

não onerosa, considerando que não há disponibilidade de recursos para estas atividades na 

FAETEC. 

Através de contatos diretos com os palestrantes, via email inicialmente e telefone a 

posteriori, foram realizadas três videoconferências com importantes nomes da área de 

Ciência e Tecnologia de nosso país. 

Além da aula Magna do Prof. Leonardo Boff, que foi transmitida por videoconferência 

e pela web, a Diretoria de Educação Superior realizou uma videoconferência com o Prof. Dr. 

Silvio Meira, que falou diretamente de Recife para os Institutos Superiores do Rio de Janeiro, 

Paracambi e Petrópolis (atualmente Faeterjs – Faculdade de Educação Tecnológica do Rio de 

Janeiro). Ao todo eram cinco pontos conectados, incluindo o assessor Masukieviski Borges. A 

palestra foi sobre o tema “Inovação e Redes Sociais” e foi muito proveitosa para os alunos 

da rede, que participaram ativamente através de perguntas. 

Outra videoconferência realizada contou com a palestra do Ex-ministro de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, Prof. Dr. Sergio Rezende, sobre o tema: “Ciência e Tecnologia no 

Brasil: antes tarde do que nunca”. O Ministro falou diretamente de São Paulo para alunos 

que estavam no Rio de Janeiro, Paracambi e Petrópolis. 

A terceira foi com o Prof. Dr. Renato Santana, do Centro Brasileiro de Pesquisas 

Físicas - CPBF e colaborador do projeto do acelerador de partículas da European 

Organization for Nucelar Research – CERN, sobre o tema : “LHC: a máquina da humanidade”. 

O palestrante falou sobre a descoberta da “partícula de Deus”, das pesquisas realizadas no 

maior acelerador de partículas do mundo e da importância desses estudos. A 

videoconferência aconteceu a partir da FAETERJ-Rio (antigo IST-Rio) e foi transmitida para a 

FAETERJ-Petrópolis (antigo IST-Petrópolis). 
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Silvio Meira 

 

 

 

Alunos do IST-Rio (Faeterj-Rio) assistem à videoconferência de Silvio Meira 
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Vídeo Conferência Sergio Rezende 

 

 

Plateia Videoconferência Sergio Rezende 
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Videoconferência com Renato Santana (à esquerda), Fernando Mota (Diretor DESUP/FAETEC) e Themis Aline 
(Coordenadora do NUPPE/DESUP/FAETEC). Themis Aline, Fernando Mota, Renato Santanna, Roberto Kopp 

(prof. Faeterj-Rio/FAETEC), Horácio Ribeiro (Diretor Faeterj-Rio/FAETEC) 

 

Do mesmo modo que as videoconferências aconteceram para os Institutos 

Superiores de Tecnologia, foram realizados Ciclos de Debates, em três Institutos Superiores 

de Educação (ISEs), coordenados pela Prof. Themis Aline, e apresentados pela Prof. Helena 

Theodoro, a fim de inserir a Rede de Educação Superior nas Políticas do Programa Nacional 

para Promoção da Igualdade Étnico-racial,  discutindo a Lei nº. 10639/03, que inseriu os 

artigos 26-A e 79-B na Lei nº 9394/96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). A 

finalidade foi capacitar aos professores que deveriam ministrar as disciplinas de História da 

África, mas, o interesse dos alunos fez com que suas participações também fossem 

significativas. 

As IES são as instituições fundamentais e responsáveis pela 
elaboração, execução e avaliação dos cursos e programas que 
oferecem, assim como de seus projetos institucionais, projetos 
pedagógicos dos cursos e planos de ensino articulados à 
temática etnicorracial. 

Busca-se introduzir idéias que possam ajudar na superação dos 
percalços do cotidiano escolar, segundo orientação para a 
implementação da Lei 10639 e na observância das Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional que se consubstancia na 
construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) de cada 
escola. (Theodoro, H. 2009).29 

Em Três Rios, o Ciclo de Debates contou com a participação de representantes da 

Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, da Secretaria Municipal de 

Cultura, além de representantes de Movimentos Negros. 

                                                           
29

 Texto extraído do Projeto para o Ciclo de Debates apresentado à DESUP pela Prof. Helena Theodoro. 
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Em outubro de 2010, a DESUP e o NEERA (Núcleo de Estudos Étnico-raciais) 

realizaram, no ISERJ, a segunda etapa do Ciclo de Debates - Lei nº10.639/03. O evento 

contou com a participação de professores e alunos do Instituto Superior de Educação do Rio 

de Janeiro – ISERJ. Foi discutida a importância dos negros na formação econômica e cultural 

de nosso país, além da necessidade de se resgatar os valores de família presentes nos 

Quilombolas e nas aldeias indígenas, tão escassos hoje nos grandes centros urbanos de 

nosso país. A parte da tarde foi dedicada à apresentação dos alunos da Escola de Mestre-

Sala e Porta-Bandeira dirigida pelo Mestre Dionísio30, que explicou todas as referências 

existentes nos movimentos da dança e a importância do estandarte.  

A terceira e última etapa do Ciclo de Debates sobre a Lei nº. 10.639/03 aconteceu em 

Itaperuna, na Plenária da Câmara de Vereadores. Participaram do evento, além da Prof. 

Themis Aline, coordenadora do evento, as Profs. Helena Theodoro, que foi a palestrante, a 

Prof. Helena Von Held, Diretora do ISE-Itaperuna, a Secretária Municipal de Educação, 

coordenadores, professores e alunos. Na parte cultural, duas escolas municipais levaram 

seus alunos para apresentação de danças típicas africanas. 

Também foram realizados dois Ciclos de Debates sobre a CULTURA INDÍGENA, 

atendendo ao determinado pela Lei nº 11.645/2008, que modificou o artigo 26-A da LDB. 

Estes Ciclos aconteceram na FAETERJ-Rio. O palestrante foi o Prof. Ms Urutau Guajajara, 

coordenador do Núcleo de Estudos dos Povos Originários – NEPO/DESUP. Atualmente, o 

Núcleo de Estudos Afro-brasileiros – NEAB e o Núcleo de Estudos dos Povos Originários –

NEPO, fundiram-se formando o NEABÍ – Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas, 

seguindo uma tendência que já vem sendo adotada em alguns Estados da Federação. 

                                                           
30

 Ver sobre o Mestre Dionísio no sítio da Escola: http://www.escolamestredionisio.net.br/. 

http://www.escolamestredionisio.net.br/
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Mesa de Abertura do Ciclo de Debates em Três Rios 
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Apresentação de Capoeira no Ciclo de Debates de Três Rios 

 

 

Apresentação da Escola de Mestre Sala e Porta Bandeira do Mestre Dionísio - ISERJ 
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Mestre Dionísio e a Porta Bandeira – ISERJ 

 

 

Apresentação das Porta-Bandeiras - ISERJ 
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Vista da plateia – ISERJ 

 

 

Mesa de Abertura - Secretária Municipal de Educação e Helena von Held - Itaperuna 
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Vista da plateia 

 

 

Alunos de escola municipal se apresentam 
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Alunos de escola municipal se apresentam 

 

 

Professores e Coordenadores (nas extremidades), Profs. Helena Theodoro e Themis Aline e a Diretora do ISE-
Itaperuna - Prof. Helena Von Held 
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Cartaz – Ciclo de Debates 
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Ciclo de Debates – Cultura Indígena - IST-Rio (atual Faeterj-Rio) – Workshop Pintura Corporal 

 

 

José Guajajara (ao centro - Coordenador do Nepo/FAETEC) e índios de outras etnias – Ciclo de Debates sobre 
Cultura Indígena – Faeterj-Rio (antigo IST-Rio) 
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José Guajajara (ao centro - Coordenador do Nepo/FAETEC) e índios de outras etnias – Ciclo de Debates sobre 
Cultura Indígena – Faeterj-Rio (antigo IST-Rio) 

 

 

Themis Aline, Potira e José Guajajara 
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O NUPPE, juntamente com o Núcleo de Estudos dos Povos Originários da DESUP 

(NEPO), organizou o Ciclo de Debates: “A questão fundiária dos povos originários no Rio de 

Janeiro”, com a participação do Coordenador do NEPO, José Guajarara e convidados 

indígenas da etnia Guajajara. O evento aconteceu nos dias 16 de abril e 06 de maio, na Sala 

Múltipla da FAETERJ-Rio (antigo IST-Rio). 

Foi discutido um dos problemas que mais afligem aos índios – a sua terra. Na cidade 

do Rio de Janeiro, há a luta pela utilização do espaço onde funcionava o Museu do Índio, no 

Maracanã. Os índios criaram ali a Universidade Indígena, onde são realizados debates e 

várias atividades de sua cultura, como contar estórias, cerimônias etc. 
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Prof. Themis Aline Calcavecchia dos Santos (Coord. NUPPE/DESUP) e Prof. José Guajajara (Coord. do Núcleo de 
Estudos dos Povos Originários – NEPO) - 2013 

 

 

Prof. Themis Aline (Coord. de Extensão e Pesquisa DESUP), Prof. Horácio Ribeiro (Diretor da Faeterj-Rio) e Prof. 
José Guajajara (Coord. do NEPO) 
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Índios expõem seus trabalhos artesanais na Faeterj-Rio – 2013 

 

12.2 - SEMANAS TECNOLÓGICAS, ENTREVISTAS, PALESTRAS 

 

As FAETERJs, que oferecem os cursos na área tecnológica, realizam, de uma maneira 

geral, uma Semana Tecnológica por semestre, sendo que a do segundo está inserida na 

Programação Oficial da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Ministério de Ciência, 

Tecnologia e Inovação. O mesmo acontece com as FAETERJs que oferecem cursos de 

pedagogia, onde realizam as suas Semanas Pedagógicas.31 

Ao longo desses anos, a Diretoria de Educação Superior concedeu várias entrevistas32 

para os diversos meios de comunicação, como jornais, rádios, sítios etc. especialmente sobre 

a concepção da Escola Mandala, sobre o Programa “Muito além da sala de aula”, sobre 

                                                           
31

 Semana Pedagógica da FAETERJ-Itaperuna apresentação da Banda Militar: https://youtu.be/83wD5hvrTSc  

32
 Alguns links com algumas entrevistas: https://youtu.be/_G6NKIeKtLs  

https://youtu.be/83wD5hvrTSc
https://youtu.be/_G6NKIeKtLs
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“Novos Métodos de Avaliação, através do uso de Portfólios”33, sobre o lema que norteia 

todos os cursos de tecnologia oferecidos pela Educação Superior da Rede FAETEC, qual seja, 

“Tecnologia com Humanismo”, sobre a “Nova Sala de Aula – salas híbridas”, que compõem o 

Projeto da Escola Mandala, onde todas as salas de aula são laboratórios, com um novo 

desenho que permite, também, a sua utilização como salas de aula convencionais. Destaca-

se, também, os meios de comunicação dos municípios onde estão localizadas as Unidades de 

Educação Superior da Rede FAETEC – FAETERJs que fazem uma ampla cobertura das 

atividades desenvolvidas. 

Dentre os jornais pode-se destacar a Folha Dirigida, um jornal do Rio de Janeiro 

especializado em Educação, que tem dado grande visibilidade às ações da DESUP, inclusive 

com apoio a alguns eventos, através de impressão de material (cartazes, Anais etc.). 

A seguir alguns pequenos exemplos das Semanas Tecnológicas e Pedagógicas 

organizadas pelas Unidades de Educação Superior da Rede. Em razão de serem eventos 

organizados regularmente, foram selecionadas apenas algumas Unidades e atividades. 

FAETERJ-Rio 
 
Abaixo algumas imagens da FAETERJ-Rio, antigo IST-Rio, que atua dentro da 

concepção da “Escola Mandala”, que resultou a publicação dois livros de autoria coletiva do 

corpo docente (Escola Mandala: uma nova concepção para o ensino tecnológico na Rede 

FAETEC e Escola Mandala em Ação), onde se pode ver as Salas Híbridas, referidas acima. 

Como mencionado anteriormente, a FAETERJ-Rio possui conceito 4 em todos os ENADEs que 

participou desde 2008, além de ter a Certificação ISO 9001. Um outro diferencial é a 

realização de aulas interativas, com o objetivo de torná-las mais dinâmicas e favorecer o 

processo de ensino aprendizado é uma prática constante realizada e incentivada por nossos 

professores. 

Outro diferencial é a montagem coletiva de quebra-cabeças que fica na área de 

convivência. Vários são os valores adquiridos com esta prática, entre eles, o trabalho 

                                                           
33

 Aqui link com alguns dos trabalhos apresentados, como segunda avaliação, para a disciplina Informática e 

Sociedade, na FAETERJ-Rio, ministrada pela Prof. Themis Aline: https://youtu.be/f4MNgLOnLI8 

https://youtu.be/u8LBnstTrSY  

https://youtu.be/f4MNgLOnLI8
https://youtu.be/u8LBnstTrSY
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coletivo, além de servir de momento de relaxamento e congraçamento. Após a conclusão do 

quebra-cabeça, eles são emoldurados e expostos nas paredes da Faculdade. 

Uma ação que tem representado uma grande iniciativa da Faeterj-Rio é a organização 

de um Encontro de Egressos dentro da Semana Tecnológica e Cultural. 

 

Resultado de 2008 

 
Uma das salas híbridas da FAETERJ-Rio (antigo IST-Rio)  
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Outra configuração das salas híbridas FAETERJ-Rio  

 

Sala Híbrida – FAETERJ-Rio 
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Sala Híbrida – FAETERJ-Rio 

 

 

Sala Híbrida – FAETERJ-Rio 
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Sala Híbrida – FAETERJ-Rio 

 

 
Vista da Fachada da FAETERJ-Rio 
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Vista da área de convivência com o primeiro exemplar das máquinas de caça-níqueis transformadas em computador, 
projeto que foi realizado pelo IST-Rio (FAETERJ-Rio) mencionado no capítulo sobre Projetos deste livro 

 

Aulas interativas na Biblioteca 
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Aulas interativas na Biblioteca 

 

Quebra-cabeças montagem coletiva – 3000 peças 
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Quebra-cabeças montagem coletiva – 3000 peças 
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Semana Tecnológica IST-Rio Prof. Márcio Belo entrega certificado a aluno que apresentou trabalho – Prof. Fernando Mota, 

então Diretor do IST-Rio – 2007 

 

Semana Tecnológica IST-Rio – Fernando Mota (então Diretor do IST-Rio, Ronaldo Goldschmidt (então Coordenador de 

Extensão e Pesquisa do IST-Rio) e Marcio Campos (então Coordenador Acadêmmico do IST-Rio) - 2007 
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Semana Tecnológica IST-Rio – 2007 
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Estado da Arte no Processo de Desenvolvimento de Software de Interação - Ismael da Costa Ramos. M. Sc – Faeterj-Rio – 

2016 

 

 

 

Estado da Arte no Processo de Desenvolvimento de Software de Interação - Ismael da Costa Ramos. M. Sc – Faeterj-Rio - 

2016 
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Introdução ao Android. Uma breve história sobre o Sistema Operacional Mobile, um resumo sobre a situação atual do 

mesmo em relação ao mercado e também uma apresentação ao material de apoio aos interessados a programar para a 

plataforma – aluno Matheus Peres do Nascimento – Faeterj-Rio 2016 

 

 

 

Introdução ao Android. Uma breve história sobre o Sistema Operacional Mobile, um resumo sobre a situação atual do 

mesmo em relação ao mercado e também uma apresentação ao material de apoio aos interessados a programar para a 

plataforma – Faeterj-Rio 2016 
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XXI Semana Tecnológica e Cultural começa com a palestra "Desenvolvimento de CRUD completo com internet rica" 

proferida pelo aluno de graduação Carlos Henrique Alves – Faeterj-Rio – 2015 

 

 

Semana Nacional de Tecnologia - Rafael Adnet Pinho apresenta o tema "TI já não importa?" – Faeterj-Rio 2015 
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Semana Nacional de Tecnologia - "Big Data na Nuvem" com Marcelo Grechi Lins e Renato Moura Martins Medeiros – 

Faeterj-Rio 2015 

 

 

 

Semana Nacional de Tecnologia – Prof. André Neves, Marcelo de Almeida Estruc que proferiu palestra sobre "Sistemas 

Interativos para Educação a Distância" e as necessidades de adaptação destas ferramentas e Themis Aline Calcavecchia dos 

Santos – Faeterj-Rio 2015 
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Zeloanda Ribas Calcavecchia dos Santos proferiu palestra na Semana Tecnológica da Faeterj-Rio e foi a primeira 

homenageada não pertencente aos quadros da FAETEC por sua contribuição à Faeterj-Rio – 2014 

 

 

 

Encontro de egressos – Semana Tecnológica e Cultural – Faeterj-Rio 
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Visita da delegação holandesa - 2014 

 

Visita da delegação holandesa - 2014 
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FAETERJ-Paracambi 

 

 

Alunos apresentando trabalhos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2016 na FAETERJ/Paracambi 

 

 

Prof. Hudson (de vermelho) – Diretor da Faeterj-Paracambi – Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – 2016 
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Estande da Faeterj-Paracambi – Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – 2016 

 

FAETERJ-Três Rios 

 

 

Faeterj-Três Rios 
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Alunos do 3º período de Pedagogia foram a Além Paraíba (MG) assistir à peça de teatro A Linda Rosa, um musical que 

discute a exploração sexual de crianças e adolescentes e é encenada numa carreta palco em postos da Petrobras Brasil à 

fora, na Caravana Siga Bem. A peça é de autoria do Professor Josemir Medeiros da Silva e o objetivo foi de estimular uma 

discussão no âmbito da disciplina de História da Arte e Educação, as possibilidades pedagógicas do teatro, principalmente 

porque essa peça não é encenada por atores profissionais e sim pelos funcionários da Caravana (motoristas e produtores). 

Ao final do espetáculo, houve um debate com a participação dos alunos e do elenco. Fotos: Aderlei de Souza, assessor de 

imprensa da caravana – 2014 

 

Elenco e alunos ao final da peça de teatro A Linda Rosa. Fotos: Aderlei de Souza, assessor de imprensa da caravana - 2014 

https://www.facebook.com/josemir.medeirosdasilva?fref=mentions
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Peça de teatro A Linda Rosa. Fotos: Aderlei de Souza, assessor de imprensa da caravana – 201 

Palestra para os alunos de Pedagogia – Faeterj-Três Rios - Tema: Educação no Brasil: Perspectivas Históricas. Prof. Jorge 

ntonio Dias Doutorando em História, Política e Bens Culturais - PPHPBC do CPDOC/FGV 
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Palestra para os alunos de Pedagogia – Faeterj-Três Rios - Tema: Educação no Brasil: Perspectivas Históricas. Prof. Jorge 

Antonio Dias Doutorando em História, Política e Bens Culturais - PPHPBC do CPDOC/FGV 
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"Classes Hospitalares: o que isso significa? - Palestrante: Maria Alice de Moura Ramos – Faeterj-Três Rios – 2013 

 

 

"Classes Hospitalares: o que isso significa?” - Palestrante: Maria Alice de Moura Ramos – Faeterj-Três Rios – 2013 
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Prof. Monica Alexandre (Diretora da Faeterj-Três Rios) Prof. Cláudia Santana, Prof. Maria Alice de Moura Ramos 

(palestrante) e Prof. Mônica Teixeira (Coordenadora)  – Faeterj-Três Rios – 2013 

 

Yassuo Imai Segundo – Faeterj-Três Rios – 2013 
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FAETERJ-Itaperuna 

 

 

Estudantes do 5º período do curso de Licenciatura em Pedagogia da FAETERJ-Itaperuna apresentando comunicações 

relacionadas a temas geradores da Educação Infantil ao Ensino Fundamental I, através da interdisciplinaridade entre a 

Mídia e Educação, e Conteúdos e Metodologias de Língua Portuguesa. O objetivo foi aliar o uso das mídias e tecnologias 

para facilitar a aprendizagem de conteúdos das variadas áreas do conhecimento, inclusive Língua Portuguesa 

 

Estudantes do 5º período do curso de Licenciatura em Pedagogia da FAETERJ-Itaperuna apresentando comunicações 

relacionadas a temas geradores da Educação Infantil ao Ensino Fundamental I, através da interdisciplinaridade entre a 

Mídia e Educação, e Conteúdos e Metodologias de Língua Portuguesa. O objetivo foi aliar o uso das mídias e tecnologias 

para facilitar a aprendizagem de conteúdos das variadas áreas do conhecimento, inclusive Língua Portuguesa 
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FAETERJ-Bom Jesus 
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Os alunos das disciplinas Didática I e II do Curso de Licenciatura em Pedagogia   —  turmas 103 e 203, participaram nesse 
dia do Projeto Educativo Interdisciplinar: “BRASIL, A BOLA DA VEZ”— sob a coordenação da Professora Camila Pinheiro 

Mascarenhas de Freitas – Faeterj-Bom Jesus – 2014 

 

Faeterj-Bom Jesus – 2014 
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Nesse dia, a Jornada contou com a presença dos ilustres convidados: Ana Maria Borges de Abreu  — 
Coordenadora do NAPES; Donária Vilela Farias —  Orientadora do NAPES; Valéria Pereira de Souza —  Orientadora do 
NAPES; Elizabeth Araújo dos Santos —  Orientadora do NAPES e Maria das Graças Fitaroni — Revisora de Braile para 

participarem da Mesa Redonda com o tema "A Inclusão  nos Espaços Escolares", sob a coordenação da Professora  Camila 
Pinheiro Mascarenhas de Freitas – Faeterj-Bom Jesus – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



321 

Algumas reportagens 
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Workshop FAETEC no Mundo do Trabalho 

O Workshop “FAETEC no Mundo do Trabalho” reuniu na sede, em Quintino Bocaiúva, 

apresentação de trabalhos e atividades de todas as unidades da Rede e empresas com a 

finalidade de estreitar o conhecimento entre aprendizado e prática profissional, além da 

inserção do Mundo do Trabalho, dando ênfase ao estágio e as oportunidades de parcerias 

unindo o público e o privado. 

Em março de 2010, a DESUP participou ativamente do Workshop FAETEC no Mundo 

do Trabalho. Evento realizado pela Diretoria de Articulação Institucional Educacional – DAIE. 

Todos os Institutos Superiores apresentaram as suas atividades. 

Em novembro de 2011, em razão do grande sucesso do evento, foi realizado, no 

Cetep Quintino, o II “Workshop FAETEC no mundo do trabalho”. A temática "mundo do 

trabalho" foi abordada através de três subtemas da atualidade, a saber: o cenário de 

empregabilidade surgido em função dos megaeventos esportivos, do ano internacional da 

química e do ano internacional dos afrodescendentes. 

Uma grande estrutura com estandes, palco, auditório e salas foi montada a fim de 

acomodar as diferentes atividades que, em comum, tiveram o diálogo com o mundo do 

trabalho. Houve exposição de produtos, cadastramento para banco de empregos e estágio, 

apresentações de dança, teatro e música, palestras, seminários, oficinas, entre outras. 

Destacamos que o evento, com suas atividades de cunho pedagógico, configurou um 

dia letivo onde toda a comunidade FAETEC teve a oportunidade de uma intensa troca, não 

só através dos trabalhos e estandes da própria Rede, como também, dos estandes das 

empresas que se fizeram presentes, com oportunidades, inclusive de estágio para os 

discentes. 



324 

 

  

 



325 



326 



327 

 

Prof. Fernando Mota e a Prof. Jaluza (Diretora da EAT) e sua equipe 

 

Prof. Claudio, Diretor do IST-Campos com sua equipe e alunos 
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Equipe do IST-Campos 
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Estande da DESUP, Prof. Dalva Zatorre (sentada ao fundo) Diretora do IST-Paracambi 
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Prof. Dalva Zatorre (Diretora IST-Paracambi), Prof. William (IST-Paracambi) e alunos (sentados) – II Workshop FAETEC no 
Mundo do Trabalho – FAETEC 2011 

 

Prof. Regina Célia (Coordenadora da UNIFAETEC – Universidade Corporativa da FAETEC) no estande da DESUP que tinha 
apresentação das Unidades de Educação Superior da Rede – II Workshop FAETEC no Mundo do Trabalho – FAETEC 2011 
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Rachel Montilla (à esquerda de preto), Helena Theodoro, Leila Geleleti (Diretora de Desenvolvimento Educacional FAETEC), 
Celso Pansera (Presidente FAETEC), Maria Cristina Lacerda (Vice-Presidente Educacional FAETEC), Elder Lugon (Vice-

Presidente Administrativo FAETEC), Bianca Fogli (Diretora de Articulação Institucional FAETEC) Ubirajara Cabral (Chefe de 
Gabinete FAETEC) – II Workshop Mundo do Trabalho – FAETEC 2011 

 

 

II Workshop FAETEC no Mundo do Trabalho – FAETEC 2011 
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Palestras 

Várias foram as palestras proferidas, tanto pelo Diretor da DESUP, quanto pela 

Coordenadora do Núcleo de Projetos, Pesquisa e Extensão (NUPPE), atualmente 

Coordenadora de Extensão e Pesquisa. Desta forma, algumas serão mencionadas dentro dos 

eventos em que foram realizadas, ao longo dos capítulos deste livro. 
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Cap. 13 – Setores da Sociedade Beneficiados por Ações de Extensão 

da Educação Superior da FAETEC 

Themis Aline Calcavecchia dos Santos 

Transformação de Máquinas Caça-níqueis em computadores 

 Terminal na Central do Brasil – FAETEC DIGITAL 

Em Outubro de 2007, foram entregues, na Gare Dom Pedro II, na Central do Brasil, 

três máquinas de caça-níqueis transformadas em terminais de consulta pelo do Projeto de 

“Transformação de Máquinas Caça-Níqueis em Computadores”, desenvolvido pelo IST-Rio 

(Instituto Superior de Tecnologia do Rio de Janeiro - Curso de Análise de Sistemas - da Rede 

FAETEC). Estes terminais fazem parte do Projeto Estação Digital, do Programa FAETEC 

DIGITAL, realizado pela SECT através da FAETEC. O Governador do Estado do Rio de Janeiro à 

época, Sergio Cabral Filho, e o Secretário de Ciência e Tecnologia à época, Alexandre 

Cardoso, compareceram à solenidade de entrega e primeiros acessos feito pela população 

que lá estava presente. 

O Prof. Marcos Paulo Monteiro coordenador do Projeto de “Transformação de 

Máquinas de Caça-Níqueis em Computadores” compareceu à solenidade representando a 

Diretoria de Educação Superior da FAETEC - DESUP.34 

 

Secretário Alexandre Cardoso, Governador Sérgio Cabral, Marcos Monteiro 

 

                                                           
34

 Veja os links com a matéria: http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL145471-5606,00.html e 

http://www.hardware.com.br/comunidade/cac-niqueis/756574/  

http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL145471-5606,00.html
http://www.hardware.com.br/comunidade/cac-niqueis/756574/
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 Escola recebe máquinas transformadas 

O Projeto de “Transformação de Máquinas Caça-Níqueis em Computadores” 

entregou, também, máquinas para a Unidade da FAETEC de Duque de Caxias, na Baixada 

Fluminense. Importante lembrar que estas máquinas foram apreendidas em operações da 

Polícia e azem parte de um Acordo entre os diferentes órgãos envolvidos (Polícia Civil, 

Polícia Federal, Justiça Federal, Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro). 

Nesta Unidade de Duque de Caias as máquinas fazem parte do Projeto de Inclusão digital, 

além de serem usadas em cursos técnicos na modalidade à distância nas áreas de 

eletroeletrônica, hidráulica e promoção de vendas. 

Cabe destacar que esta foi uma atitude inédita no país, sendo depois copiada por 

outros Estados, o que denota a relevância da ação, além do fato de que o custo de 

transformação equivale a sessenta reais, de acordo com informação do Secretário Alexandre 

Cardoso.35  

                                                           
35

 Veja os links com as matérias http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL83265-5606,00-

ESCOLA+RECEBE+CACANIQUEIS+QUE+VIRARAM+COMPUTADOR.html  outro https://youtu.be/Eg0XuaH49e4  e 

http://www.hardware.com.br/comunidade/escola-cac/765679/  

http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL83265-5606,00-ESCOLA+RECEBE+CACANIQUEIS+QUE+VIRARAM+COMPUTADOR.html
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL83265-5606,00-ESCOLA+RECEBE+CACANIQUEIS+QUE+VIRARAM+COMPUTADOR.html
https://youtu.be/Eg0XuaH49e4
http://www.hardware.com.br/comunidade/escola-cac/765679/
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Cap. 14 – Participação em Atividades de Extensão Promovidas por 

Outras Instituições 

Themis Aline Calcavecchia dos Santos 

São dez anos de trabalho consolidando a Educação Superior na Rede FAETEC, 

portanto, várias foram as participações em atividades de extensão promovidas por outras 

Instituições, inclusive, porque se trata de um importante elo para uma Rede jovem e é 

fundamental a troca de conhecimento que, inevitavelmente, acontece nessas atividades. A 

seguir serão retratadas algumas dessas participações. 

 

3ª INOVATEC – Feira de Ciência Tecnologia e Inovação e 1ª Inovaminas – Conferência 

Mineira de Inovação Tecnológica 

 

Em outubro de 2007, a DESUP/FAETEC participou da 3ª INOVATEC – Feira de 

Inovação Tecnológica, que aconteceu no Expominas, em Belo Horizonte. A Inovatec é 

considerada um dos maiores eventos brasileiros de divulgação e incentivo às inovações 

tecnológicas. 

A participação da FAETEC deu-se em conjunto com a FAPERJ e a Sect (Secretaria de 

Ciência e Tecnologia). 

A DESUP/FAETEC teve um estande no local onde apresentou o Projeto de 

Transformação de Máquinas de Caça-níqueis em Computadores, coordenado pelo Prof. 

Marcos Monteiro, que também era Coordenador dos Institutos Superiores de Tecnologia da 

FAETEC. 

Formado, na maioria, por professores, inventores, pesquisadores, universitários, 

empresários e membros de instituições públicas, os participantes tiveram a oportunidade de 

visitar estandes de empresas inovadoras e de órgãos governamentais que apresentaram 

vários projetos, protótipos, pesquisas e inovações tecnológicas. 

O público participante foi estimado entre quinze e vinte mil pessoas, o que denota a 

importância do evento para a Ciência, Tecnologia e Inovação do país. 
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4ª INOVATEC – Feira de Ciência Tecnologia e Inovação e 2ª Inovaminas – Conferência 

Mineira de Inovação Tecnológica 

 

A FAETEC participou, pelo segundo ano consecutivo, da INOVATEC – Feira de Ciência 

Tecnologia e Inovação, promovida pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo de 

Minas Gerais, em Belo Horizonte. Foi a 4ª edição da Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação 

– INOVATEC e a 2ª edição da Inovaminas – Conferência Mineira de Inovação Tecnológica, no 

período de 29 de setembro a 2 de outubro de 2008, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Trata-

se do maior evento brasileiro de divulgação e incentivo às inovações tecnológicas, além de 

promover a interligação entre empresas, pesquisadores, inventores, órgãos públicos e 

Universidades. 

Foram apresentados dois Projetos de Pesquisa desenvolvidos pelos ISTs Paracambi e 

Rio. 

O IST-Paracambi (atualmente Faaeterj-Paracambi) desenvolveu o Projeto 

Composição Florística de um trecho de Mata Atlântica situado no Parque Natural Municipal 

do Curió, Município de Paracambi – RJ que visa, entre outros objetivos, inventariar e 

caracterizar a biodiversidade florística presente no Parque Natural Municipal do Curió, a fim 

de avaliar a riqueza e diversidade vegetal da área como um remanescente de Mata Atlântica 

do Rio de Janeiro; incrementar informações sobre a diversidade e distribuição de espécies na 

Floresta Atlântica; localizar e identificar espécies vegetais em risco de extinção e a criação de 

um herbário didático no Instituto Superior de Tecnologia de Paracambi para que os 

resultados do estudo sejam disponibilizados para professores, pesquisadores, alunos e 

técnicos de Paracambi e municípios vizinhos. 

O IST-Rio (atualmente, Faeterj-Rio) inscreveu o Projeto DataWarehouse e Mineração 

de Dados nos Institutos Superiores da FAETEC – Piloto: Instituto Superior de Tecnologia em 

Ciência da Computação do Rio de Janeiro que tem, entre outros objetivos, o de pesquisar, 

modelar, implementar e aplicar no IST-Rio as tecnologias de datawarehouse e mineração de 

dados de forma a apoiar o planejamento estratégico do Instituto, onde foi construída uma 

versão piloto do IST-Rio-DM (DataMart do IST-Rio) e iniciar um processo de criação de um 

datawarehouse que abranja os Institutos Superiores da Rede FAETEC. 
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Estiveram na 4ª INOVATEC a Prof. Themis Aline Calcavecchia dos Santos (IST-Rio e 

Assessora Técnica da DESUP) e o Prof. Fernando Mota (Diretor de Educação Superior-

DESUP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovatec – Belo Horizonte – 2008 – Themis Aline e Fernando Mota 
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Inovatec - Belo Horizonte – 2008 

 

 

 

Visitantes do Estande da FAETEC/DESUP na 4ª Inovatec – Belo Horizonte 2008 
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Vista geral da Inovatec – Belo Horizonte 2008 
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Cap. 15 – Participação em Congressos, Conferências e Seminários 

Nacionais 

 

Seminário do CENADEM - Centro Nacional de Desenvolvimento  do Gerenciamento da 

Informação 

Em junho de 2008, o Diretor da DESUP, professor Fernando Mota, participou em 

Brasília, no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, do Seminário promovido pelo 

CENADEM - Centro Nacional de Desenvolvimento  do Gerenciamento da Informação, sobre o 

tema "O Novo Mundo do Conteúdo e do Gerenciamento da Informação", Seminário 

Nacional sobre ECM - Enterprise Content Management e GED - Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos. Deste encontro, resultou o Projeto de Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos desenvolvido dentro da DESUP. O evento teve as presenças dos Conferencistas 

Antonio Paulo de Andrade e Silva, Diretor do CENADEM e Carlos Alberto Bassi, Diretor da 

Informsys e Editor Técnico do CENADEM. 

Seminário na Firjan 

A Direção da DESUP participou do Seminário “Mapa das Vocações Regionais e as 

Demandas de Recursos Humanos no Estado do Rio de Janeiro”, que aconteceu no dia 05 de 

junho de 2008, no Centro Empresarial Firjan, localizado no Centro da Cidade do Rio de 

Janeiro. 

IV Seminário de Educação Diferenciada e Etnoconhecimento e III Encontro Luso-Brasileiro 

de Educação, Formação e Cultura 

O IV Seminário de Educação Diferenciada e Etnoconhecimento e o III Encontro Luso-

Brasileiro de Educação, Formação e Cultura, aconteceram em setembro de 2008, no 

Auditório Paulo Freire da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) – URCA, 

na cidade do Rio de Janeiro. A DESUP/FAETEC esteve presente prestigiando a abertura dos 

alunos e professores do ISE-Itaperuna que participaram com a apresentação de trabalhos e 

envolvimento direto na proposta. 

http://www.faetec.rj.gov.br/desup/index.php?option=com_content&view=article&id=204:iv-semino-de-educa-diferenciada-e-etnoconhecimento&catid=16:timas-notas&Itemid=33
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Centro de Eventos e Convenções Brasil Século XXI 

 

 

Vista da plateia – Seminário Práticas de Gestão 
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Fernando Mota – Seminário Práticas de Gestão 

 

Cartaz do evento 
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Prof. Fernando Mota e participantes do Seminário 

 

 

 

Vista da plateia do Seminário 
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19º Congresso do SINPEEM 

Em novembro de 2008, o Prof. Fernando Mota, Diretor da DESUP, esteve em São 

Paulo participando do 19º Congresso do SINPEEM (Sindicato dos Profissionais em Educação 

no Ensino Municipal - São Paulo), no Palácio de Convenções do Anhembi.  O tema geral do 

Congresso foi "Educação Pública - reflexão e diálogo entre escola e sociedade". O Prof. 

Fernando Mota participou da mesa "Conviver em Harmonia e Sintonia no Espaço Escolar", 

ao lado da Profª Maria Cândida Moraes. 

A proposta da palestra foi proporcionar aos docentes presentes a possibilidade de 

refletirem sobre a importância da qualidade dos espaços escolares para a prática educativa 

oferecida de forma significativa e digna. O Congresso foi realizado no período de 4 a 7 de 

novembro de 2008. 

 

 

 

19º Congresso do SINPEEM - Prof. Fernando Mota (à esquerda) e Profª Maria Cândida Moraes - Fotos do 
evento: Fotógrafo Fernando Cardozo/ www.fernandocardozo.com.br 

 

 

http://www.fernandocardozo.com.br/
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19º Congresso do SINPEEM - Vista geral - Fotos do evento: Fotógrafo Fernando Cardozo 

 

8ª JORNATEC - Jornada Catarinense de Tecnologia Educacional: Compromisso com a 

aprendizagem em Florianópolis - Santa Catarina 

A 8ª JORNATEC - Jornada Catarinense de Tecnologia Educacional: Compromisso com 

a aprendizagem em Florianópolis - Santa Catarina, é um evento realizado pelo Sistema 

Fecomércio/SC - SESC – SENAC, e aconteceu no Centro-Sul Centro de Convenções de 

Florianópolis, em maio de 2009.  

A Coordenação Geral da Jornada foi da Profª. Dalva Steil Silva. O Encontro reuniu 

mais de setecentos profissionais de Educação de diversas cidades de SC e diversos Estados 

Brasileiros. 

O Diretor da DESUP, Prof. Fernando Mota, participou do evento como palestrante ao 

lado de Mamour Madou Elimane Ba, Miguel Arroyo, Heloisa Luck, Marco Silva, Patrícia 

Lupion, Guiomar Namo de Melo, Maria Helena Guimarães Castro, Manoel Limonta, Ladislau 

Dowbor, Regina Leite Garcia, Fernando Ostuni-Gauthier, Wandy Cavalheiro, Hamilton 

Werneck, Cristina Maria D'Avila, Francisco Aparecido Cordão e Andrea de Faria Barros 

Andrade. 
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No dia 26 de maio, na parte da manhã, o Prof. Fernando Mota esteve na mesa que 

abordou o tema "TICs: Impactos na Gestão das Organizações de Ensino” e, na parte, da tarde 

proferiu palestra sobre "Tecnologia com Humanísmo e Criatividade”. 

I COMED - SG (I Conferência Municipal de Educação de São Gonçalo) 

A DESUP participou da I Conferência Municipal de Educação de São Gonçalo - I 

COMED - SG, que aconteceu no período de 06 a 08 de julho de 2009. 

O Diretor da DESUP, Prof Fernando Mota, participou da mesa redonda que discutiu 

os seguintes temas: Papel do Estado na Garantia do Direito à Educação de Qualidade: 

Organização e Regulação da Educação Nacional, com Lea Cutz Gaudeuzi (REMEC); Qualidade 

da Educação, Gestão Democrática e Avaliação, com Jorge Najar (UFF); Democratização do 

Acesso, Permanência e Sucesso Escolar, com Fernando S. Mota (DESUP). 

 

 

 

 

 

À esquerda: Abertura. À direita:  Fernando Mota ao lado da Coordenadora Geral da 8ª Jornatec, Prof. Dalva 
Angelina Steil da Silva, e do Prof. Ronaldo Ribeiro - Diretor do SENAC de Joinville/SC 
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Fernando Mota - 8ª Jornatec 

 

 

Convite do evento 

 

Encontro de Formação Continuada de Docentes da Rede Municipal de Educação Básica 

A DESUP, através de seu Diretor, participou do Encontro de Formação Continuada de 

Docentes da Rede Municipal de Educação Básica - séries finais do Ensino Fundamental, que 

aconteceu na Cidade Rio do Sul, em Santa Catarina. O Encontro teve a parrticipação de 

aproximadamente noventa docentes. A proposta levada pela Diretoria de Educação Superior 
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da Rede FAETEC (DESUP) foi trabalhar Tecnologias na Educação com os professores das 

séries finais do ensino fundamental, como utilizar as tecnologias a favor do ensino-

aprendizagem. A participação de todos foi muito produtiva, questões relevantes foram 

debatidas e a proposta foi desenvolvida de forma dinâmica e participativa. 

Foram exibidos vídeos para apresentar as concepções que a DESUP acredita sejam 

essenciais para o sucesso da proposta. O Prof. Prof. Raul Rocha Neto responsável pelas 

Unidades Descentralizadas das Escolas Modelos foi o responsável pelo acompanhamento 

direto em nosso Espaço de Trabalho. 

Importante descacar o trabalho que a Equipe Gestora da Secretaria Municipal de 

Educação de Rio do Sul construiu para ampliar as ações do horário integral na rede pública 

de Rio do Sul.36 

Abaixo algumas imagens do evento. 

 

 

 

Catedral de Rio do Sul 
 

                                                           
36 Este é o link do Portal da Prefeitura de Rio do Sul: http://www.riodosul.sc.gov.br/ 

http://www.riodosul.sc.gov.br/
http://ensinofernandomota.tempsite.ws/ensinov2/uploaded_images/21072009-761789.jpg
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Fernando Mota em Rio do Sul – Santa Catarina 

  

 

Vista da plateia 

 

RIO INFO 2008, RIO INFO 2009 e RIO INFO 2014 

No período de 30 de setembro a 02 de outubro, a DESUP participou do RIOINFO 

2008, no Hotel Glória - 6º Encontro Nacional de Tecnologia e Negócios. 

Em setembro de 2009, a DESUP participou da Solenidade de Abertura do 7º Encontro 

Nacional de Tecnologia e Negócios: RIO INFO 2009, no Hotel Intercontinental em São 

Conrado, na cidade do Rio de Janeiro. O encontro aconteceu no período de 9 a 11 de 

Setembro. 
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Em 2014, o Prof. Fernando Mota (a época Vice-Presidente Educacional da Rede 

FAETEC) e o Prof. Marcio Campos (a época Diretor da DESUP) participaram Solenidade de 

abertura da Rio Info 2014 no Hotel Rio Tulip em São Conrado/Rio de Janeiro. Debates 

remetem para questões estruturais e grandes desafios nas implantações de Projetos nas 

Redes Públicas e a apontam para a necessidade de não se desistir dos projetos 

independente dos obstáculos encontrados. 
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Solenidade de abertura da Rio Info 2014 no Hotel Rio Tulip em São Conrado/Rio de Janeiro 

 

Rio Info – Painel 4 - Plataformas Tecnológicas para a Educação: Novas Oportunidades. 
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Fernando Mota e Presidente do Conselho Superior da Faperj, Eliete Bouskela 

 

Fernando Mota e Marcio Campos 
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4º Fórum Nacional de Gestão por Valores e Cultura de Performance 

A DESUP marcou presença, também, do IV Fórum Nacional de Gestão por Valores e 

Cultura de Performance, sendo representada pela Prof. Regina Célia de Souza. 
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SEGeT 2009 - Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia - Resende/RJ 

Em outubro de 2009, o Instituto Superior de Tecnologia em Análise de Sistemas - IST-

Rio/DESUP/FAETEC (atualmente, Faculdade de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro – 

FAETERJ-Rio), apresentou trabalhos no SEGeT 2009 - Simpósio de Excelência em Gestão e 

Tecnologia - Resende/RJ. Os trabalhos apresentados pelo Prof. Alfredo Boente foram: 

“Metodologia KNN-Fuzzy: Uma Abordagem da Classificação de Dados por Similaridade” e 

“Avaliação Fuzzy da Qualidade de Produtos de Software numa Fundação Pública Estadual”. 

 

Prof. Alfredo Boente 

 

Prof. Alfredo Boente diante do seu Pôster apresentado no Simpósio 
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Visita Técnica às FATECs: OSASCO e BARUERI 

A DESUP realizou, em maio de 2010, uma visita técnica a duas unidades das FATECs: 

OSASCO e BARUERI ao lado do Prof. Edegar Mauricio Keretch - Diretor de Serviços 

Administrativos da Unidade FATEC de Barueri. Nas imagens o encontro com o Diretor da 

FATEC Barueri, Prof. Paulo Cesar A. de Oliveira e a Prof. Valéria Vilma Verona - Diretora de 

Serviços Acadêmicos e Equipe. Foram visitadas as Instalações da FATEC de Barueri e 

discutidos assuntos de interesses pedagógicos e administrativos em relação à Educação 

Superior Tecnológica. 

 

Diretor da DESUP, Prof. Fernando Mota, Diretor da FATEC Barueri, Prof Paulo Cesar A. de Oliveira e a  
Profa Valéria Vilma Verona - Diretora de Serviços Acadêmicos e Equipe 

 

Visita ao Centro Paula Souza em São Paulo 

O Diretor da DESUP esteve, em maio de 2010, em São Paulo, na Sede do Centro Paula 

Souza para Reunião de Trabalho com o Coordenador da Unidade de Ensino Superior do 

Centro Paula Souza, Prof. Dr. Angelo Luiz Cortelazzo, para assuntos de interesse comum as 

duas Instituições. 
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Prof. Rosa Maria Pistelli Coordenadora do Deptº Acadêmico Pedagógico da CESU e o Prof. Fernando Mota 

 

Congressos e Seminários da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional 

 

2º  Congresso Brasileiro de Tecnologia Educacional da ABT - Associação Brasileira de 

Tecnologia Educacional. 

 

A DESUP participou de vários eventos organizados pela ABT. Desta vez foi o 2º  

Congresso Brasileiro de Tecnologia Educacional, que aconteceu nos dias 30 e 31 de outubro 

de 2008. No evento foram apresentadas palestras de professores da FAETEC. O Prof. 

Fernando Mota proferiu a palestra  "Tecnologia Educacional com Humanismo e Criatividade" 

e os professores Marcos Paulo Monteiro e Vasco M. Martins do Amaral participaram do 

"Painel de Inovações em Tecnologia Educacional". 

O Congresso aconteceu no Palácio Gustavo Capanema (auditório do Ministério da 

Educação no Rio de Janeiro) no Centro da cidade do Rio de Janeiro. 
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4º CONGRESSO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

A temática central do 4º Congresso Brasileiro de Tecnologia Educacional da ABT 

realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2012, no Auditório do LNCC, em Petrópolis 

Quitandinha, foi “DIALOGANDO SOBRE CULTURA E CIDADANIA NO ENFOQUE DA 

TECNOLOGIA EDUCACIONAL”. Um dos destaques foi a Palestra Magna do Doutor João 

Mattar, abordando o tema (ver o tema). 

O 4º Congresso Brasileiro de Tecnologia Educacional contou com a presença do 

NUPPE em duas Mesas Redondas. A primeira, coordenada pelo Prof. Ricardo Portella 

abordou o tema: “A Literatura e a História nos diálogos da Tecnologia Educacional: cenário 

atual e desafios”. 

A Mesa Dialogando 2 foi desenvolvida pelos Professores Themis Aline Calcavecchia 

dos Santos, Helena Theodoro, Claudia Marques, José Guajajara e Niara do Sol que 

apresentaram  a temática: “As Tecnologias Africanas e Indígenas e suas implicações na 

Educação Brasileira”. 

A FAETEC, como sempre, levou a sua delegação, composta por professores da 

Educação Superior e convidados ilustres nas Mesas Dialogando: Rosane Bartholazzi, Ricardo 

Portella de Aguiar, Themis Aline Calcavecchia dos Santos, Helena Theodoro, Claudia 

Marques, Eduardo José, José Guajajara, Niara do Sol, Marcio Francisco Campos, Eduardo 

Stotz, Maria Terezinha Spinoza, Mary Sue de Carvalho Pereira, Lilian Ferreira, Ronaldo 

Ribeiro Goldschmidt, Regina Célia de Souza, Lúcia Martins Barbosa, Monica Miranda, Paulo 

Andrade, Mirian Paúra Z. Grinspunn, Maurício Castanheira das Neves, Patricya Manesch e 

José Ricardo de Souza Ramos. 
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Niara do Sol, Guajajara, Themis Aline e Cláudia Marques 

 

 

Grupo da Mesa 2 recebendo os certificados 

 

40º Seminário de Tecnologia Educacional 

No dia 18 de junho de 2008, foi realizado o 40º Seminário de Tecnologia Educacional 

promovido pela ABT em parceria com o CEP - Centro de Estudos do Pessoal do Exército no 

Leme / RJ. A DESUP esteve presente com a equipe. O Superintendente de Planejamento da 

SEEDUC Prof. Evaldo Bittencourt abriu o encontro apresentando as políticas públicas 
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previstas para o Estado do RJ na área da educação tecnológica. O Prof. João Roberto Moreira 

Alves presidente da ABT abriu o evento juntamente com o Diretor do CEP. O Diretor da 

DESUP Prof. Fernando Mota coordenou mesa "Tecnologia Educacional e Práticas 

Pedagógicas" que contou com a excelente palestra da Prof. Edméa Santos da UERJ. A 

Coordenação geral do evento ficou por conta das Professoras Ligia Leite e Lina P. 

Romiszowski, vices-presidentes da ABT. 

41º Seminário Brasileiro de Tecnologia Educacional 

A Associação Brasileira de Tecnologia Educacional – ABT – realizou, em junho de 

2009, no Centro de Estudos do Pessoal do Exército no Forte Duque de Caxias, no bairro do 

Leme, na cidade do Rio de Janeiro, o 41º Seminário Brasileiro de Tecnologia Educacional. A 

DESUP participou na coordenação da Mesa sobre o tema: "Múltiplas formas de 

Interatividade" trazendo as experiências da FAETEC/CEDERJ e IST-RIO. As convidadas da 

mesa foram as Professoras Márcia Marques - do IST-RIO, Pedrita Cruz Neves da E@D da 

FAETEC e Cristina Pffeifer do CEDERJ. A ABT e o CEP foram os organizadores do encontro. 

Um excelente público prestigiou as sete horas de atividades. O Dr. João Roberto M. Alves 

Presidente da ABT e o Coronel Luis Antonio Silva dos Santos Comandante do CEP abriram o 

encontro. 

 

Imagens do grupo da Mesa 4 ao lado do Comandante Santos do CEP e do Prof. Romeo vice-presidente ABT no 
encerramento do encontro 

 

mailto:E@D
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Fernando Mota – 41º Seminário de Tecnologia Educacional ABT 

 

43º Seminário Brasileiro de Tecnologia Educacional 

Em junho de 2011, no Auditório do Centro de Estudos de Pessoal do Forte Duque de 

Caxias - CEP/FDC, no bairro do Leme, na cidade do Rio de Janeiro, aconteceu o 43º 

Seminário Brasileiro de Tecnologia Educacional, 4ª Jornada de EaD do CEP/FDC e 1º Jornada 

de EaD do DECEx.  A temática deste Seminário foi: “As tecnologias como meio e não como 

fim no processo educativo presencial ou a distância”  

Com uma audiência de mais de duzentos e cinquenta educadores, nos dois dias, 

extrema qualidade das palestras e mesas e muita participação, a DESUP esteve presente 

com a sua equipe. As imagens mostram a Mesa das Professoras Regina Célia de Souza e 

Major Sandra Lopes. 
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Fernando Mota, Major Sandra Lopes e Regina Célia Souza 

 

 

43º Seminário da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional – Themis Aline entrega o  
certificado a Regina Célia pela palestra proferida 
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Vista da plateia - 43º Seminário da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional 

 

 

 

Hugo Bomfim (Coordenador do NEABÍ/FAETEC), Fernando Mota e Helena Theodoro 
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44º Seminário Brasileiro de Tecnologia Educacional 

Dando continuidade a participação da DESUP nos Seminários promovidos e 

organizados pela Associação Brasileira de Tecnologia Educacional – ABT – em junho de 2012, 

foi realizado o 44º Seminário Brasileiro de Tecnologia Educacional, no auditório do CEP/FDC, 

no Leme, na cidade do Rio de Janeiro. O encontro que reuniu mais de duzentas pessoas para 

discutir “Tecnologias e Humanidades: Educação para a sustentabilidade no Século XXI”. O 

Seminário teve palestras com ilustres nomes estudiosos dos temas apresentados nas mesas, 

além da realização de videodebate e mini-cursos. Foram mais de vinte horas de muita 

interação.  

O Seminário foi realizado através da parceria entre a Associação Brasileira de 

Tecnologia Educacional, do Centro de Estudos de Pessoal, Forte Duque de Caxias e da 

Diretoria de Educação e Cultura do Exército e com o apoio da FAETEC e da Folha Dirigida. O 

Prof. Ronaldo Goldschmidt (IME) proferiu a palestra intitulada “MEMORE: Um Ambiente 

Computacional para Acompanhamento da Utilização de Computadores na Educação”. Nela o 

professor relatou a experiência e os resultados do desenvolvimento e da aplicação de um 

sistema de informação concebido para coletar e analisar dados sobre como computadores 

são utilizados em sala de aula. 

No segundo dia aconteceram, entre outras, as palestras da Profª Drª Edméa dos 

Santos e da Profª Themis Aline Calcavecchia dos Santos, Coordenadora do NUPPE, que falou 

sobre o tema Economia Verde e Desenvolvimento Sustentável. 

As imagens, abaixo, registram alguns momentos do encontro: 
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Míriam Paúra (ABT e UERJ) entrega o certificado a Themis Aline 

 

 

 

 

Aureliana Cruz, Ronaldo Goldschmidt e Fernando Mota 
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Vista da Plateia na palestra de Edméa Santos 

 

Projeto CIRI 

No dia 18 de setembro de 2011, a Coordenadora do Núcleo de Projetos, Pesquisa e 

Extensão – NUPPE – e o Prof. Ricardo Portella (NUPPE) foram representar a Secretaria de 

Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro e a FAETEC na reunião, na Prefeitura de 

Paraty, para discutir o Projeto CIRI (Centro de Reuniões em Informática – para abordagem 

de grandes desafios científicos). Estavam presentes representantes da FAPERJ, da UERJ, da 

RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa), do CEDERJ, da Prefeitura de Paraty e da SECT e 

FAETEC. 

A criação do Centro Internacional de Reuniões sobre Informática – CIRI foi feita por 

representantes de diversas universidades brasileiras (UFRJ, PUC-Rio, UFMG e USP) e pelo 

Coordenador Científico para Assuntos Internacionais do Instituto de Ciências da Computação 

do Centro Nacional de Pesquisa Científica do Governo Francês (CNRS), Dr. Afonso Ferreira, 

com sede na cidade de Paraty. 

O objetivo do CIRI é promover a discussão, pesquisa e inovação na área de 

informática de uma forma geral e suas aplicações em gestão de recursos naturais a nível 

internacional, favorecendo, por exemplo, os seguintes itens: 
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 pesquisas teóricas de nível internacional em Ciências Tecnológicas da 

Informação e da Comunicação e suas aplicações práticas, principalmente em gestão 

de recursos naturais; 

 fomento à próxima geração de pesquisadores, incluindo-os no diálogo de 

pesquisa; 

 contribuição para a formação acadêmica avançada, com desenvolvimento 

profissional contínuo; 

 transferência de conhecimento entre a pesquisa em informática e suas 

aplicações; 

 procura de novos campos de aplicação; 

 formulação de agendas internacionais de pesquisa; 

 promoção da multidisciplinaridade em torno das Ciências Tecnológicas da 

Informação e da Comunicação. 

Uma das ações que possibilitarão que esses objetivos sejam alcançados é a realização 

de Eventos de diferentes tipos, tendo como ponto de ligação o tema da informática, num 

ambiente de trabalho comunicativo e bem equipado. 

O CIRI propõe oferecer Seminários e Conferências, Workshops sobre perspectivas, 

cursos de verão, reuniões de grupos de trabalho, com duração de três a oito semanas, sobre 

temas específicos. Os eventos estão sujeitos a um rigoroso processo de garantia de 

qualidade. 

A principal ferramenta do CIRI serão os eventos e colóquios. 

O representante do Centre National de la Recherche Cientifique – CNRS - France, 

falou sobre o Centro, que atua em todo o mundo. O CNRS possui trinta e quatro mil pessoas 

associadas ao sítio, das quais dezessete mil são pesquisadores, dentre eles dezesseis 

Prêmios Nobel e sessenta alunos de doutorado do Brasil. 
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O CNRS poderia dar suporte financeiro para viagens, transferência de pequenos 

montantes para material de escritório e contribuiria, também, com pesquisadores, dar 

visibilidade ao CIRI e contribuir com ideias. 

Entre os possíveis formatos jurídicos (consórcio, associação e convênio), ficou 

definido que o CIRI seria um Convênio com a participação inicial do CNRS, da UERJ, da UFRJ e 

da Prefeitura de Paraty, podendo ter outros conveniados pôsteriores. A UERJ cederia o 

espaço físico e a Prefeitura se responsabilizaria pelas despesas fixas com luz, telefone, por 

exemplo. 

Inicialmente, os Profs. Edmundo (CEDERJ e CAPES) e Affonso (CNRS) seriam os 

responsáveis pela avaliação acerca da pertinência das propostas com os objetivos do CIRI. 

Os alunos do IST-Rio (Faeterj-Rio) fizeram as logomarcas para serem escolhidas pelos 

membros do CIRI. 

Por fim, cabe destacar que este centro de reuniões precisaria de uma infraestrutura 

logística, mas também de um ambiente cultural e proximidade de seu objeto de aplicação 

que são os recursos naturais, e a cidade de Paraty satisfaz estas necessidades contando com 

excelente rede hoteleira e gastronômica, além de seus aspectos históricos, culturais e 

ambientais, que são reconhecidos internacionalmente. 

Participaram da reunião: Afonso Ferreira (CNRS), Ana Beatriz Franco (UERJ), 

Edmundo Souza e Silva (CEDERJ e CAPES), Friederich Herms (UERJ e Prefeitura de Paraty), 

Hilton Melo Filho (Prefeitura de Paraty), Jean-Pierre Briot (CNRS), Leandro Ciuffo (RNS), 

Mônica Savedra (FAPERJ), Raymundo Quezada (convidado), Ricardo Portella (FAETEC e SECT) 

e Themis Aline Calcavecchia dos Santos (FAETEC e SECT). 
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Themis Aline – Reunião CIRI Paraty 

 

Ricardo Portella – Reunião CIRI - Paraty 
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Grupo na reunião CIRI – Paraty 

 

 

Grupo do Projeto SIRI - Paraty 
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3º Workshop de Ciência, Tecnologia e Inovação 

 

 

Themis Aline 



372 

 

Vista da plateia 

4º Workshop de Ciência, Tecnologia e Inovação 

No dia 3 de dezembro, o NUPPE/DESUP participou do 4º Workshop de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, realizado no Auditório da Reitoria da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro – UERJ.  O tema este ano foi Economia da Inovação. Estiveram presentes, além 

das autoridades da UERJ, o Secretário Executivo do Ministério de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, Luiz Antonio Elias, que falou sobre a realidade da Pesquisa e Inovação no país e 

apresentou os programas e projetos do Ministério. Também estiveram presentes os 

representantes das Instituições de Fomento: Ruy Garcia Marques – Presidente da FAPERJ; 

Rex Nazaré Alves – Diretor de Tecnologia da FAPERJ; Glaucius Oliva – Presidente do CNPq e 

Glauco Arbix – Presidente da FINEP. 

Em novembro de 2014, a Coordenadora do NUPPE participou do VI Workshop de 

Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi realizado na Capela da UERJ. 
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Cartaz do Evento 

 

Prof. Ricardo Portella (NUPPE) – IV WCTI - UERJ 
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Prof. Themis Aline (Coord. do NUPPE) – IV WCTI – UERJ 
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Marinilza Bruno de Carvalho, Antonio Ritto, Tande Vieira (Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia do 
Estado do Rio do Rio de Janeiro), Magnífico Reitor da UERJ, Ricardo Vieiralves, VI WCTI – Mesa de Abertura – 

Capela da UERJ – 2014 

 

 

Representante da FIRJAN - Alberto Besser - VI WCTI –Capela da UERJ 
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Representante da FIRJAN - Alberto Besser  - VI WCTI –Capela da UERJ 

 

8º Encontro de Escritores e Artistas Indígenas 

No Centro de Convenções Sul América, na cidade do Rio de Janeiro, em junho de 

2011, aconteceu o 8º Encontro de Escritores e Artistas Indígenas. O evento contou com a 

participação de lideranças indígenas que apresentaram seus trabalhos, principalmente na 

área da literatura infantil. Os livros editados contam as histórias e os mitos das diferentes 

etnias indígenas.  

Graça Graúna, doutora em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, 

falou sobre a importância dos ancestrais na formação não só das diferentes culturas 

indígenas, como, também, do povo brasileiro. 

O Encontro teve a marca da emoção, da humildade e da qualidade. Vários são os 

livros que podem ser adotados pelos Institutos Superiores para a utilização de nossos 

professores na preparação de seus alunos de pedagogia. Os livros trazem as histórias dos 

diferentes povos, trazem os mitos de suas culturas, tudo magnificamente ilustrado e muito 

lúdico. 
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Além desta literatura infantil, também existem trabalhos na área de Antropologia de 

significativa relevância para o conhecimento dos povos originários da terra Brasil. 

Importante destacar a tônica do que foi apresentado; só se modifica uma realidade 

através da Educação. Para Daniel Mundukuru,  

houve um tempo que pertencer a um povo indígena era quase 
uma maldição. Falava-se destes povos como atrasados, 
selvagens, inoportunos para o progresso, sem razões e sem 
convicções. Havia quem falasse que desapareceriam à mercê 
do capitalismo selvagem, já que não teriam como resistir ao 
impacto da “civilização”. Havia, porém, quem ousasse 
defende-los, encoraja-los, informa-los sobre seu papel dentro 
da sociedade envolvente. Estes amigos acreditaram na verdade 
destes povos, acreditaram em sua índole, acreditaram no seu 
futuro. 
 
O tempo passou e, aos poucos, alguns líderes foram 
conhecendo melhor a sociedade que os rodeava: dominaram 
as letras, os números, os códigos sociais, os processos 
econômicos, as políticas e passaram a ser protagonistas da 
história, passaram de objetos a sujeitos de seu próprio destino, 
passaram a ser senhores. Assim nasceu o “movimento 
indígena”, um primeiro exercício de expressão da própria dor; 
um momento de liberdade, ainda que ilusório; um átimo de 
futuro. 

 

Algumas leituras sugeridas: Çaíçú‘Indé: o primeiro grande amor do mundo, de Roní 

Wasiry Guará, da Coleção Nheengatu (narrativas indígenas) da Editora Valer; 

Mundukurando, de Daniel Munduruku, Uk’a Editoral; Metade Cara, Metade Máscara, de 

Eliana Potiguara, Global Editora; Antropologia, História e Educação: a questão indígena e a 

escola, de Aracy Lopes da Silva e Mariana Kawall Leal Ferreira (organizadoras), Global 

Editora; Tekoa conhecendo uma aldeia indígena, de Olívio Jekupé, Global Editora. 

“Eu tenho um colar de muitas histórias e diferentes etnias” - Graça Graúna 
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8º Encontro de Escritores e Artistas Indígenas, no Centro de Convenções Sulamérica 
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Themis Aline (esquerda) e Regina Célia (direita) - 8º Encontro de Escritores e Artistas Indígenas, no Centro de Convenções Sulamérica 

 

Projeto de Estruturação do Cluster Subsea do Estado do Rio de Janeiro 

A DESUP/FAETEC esteve presente no Lançamento do Projeto de Estruturação do 

Cluster Subsea do Estado do Rio de Janeiro. Participaram da Mesa de Abertura: Julio Bueno - 

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços; Raul 

Sanson - FIRJAN; Heloísa Menezes - Secretária do Desenvolvimento da Produção do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Eloi Fernandes y Fernandes 

– ONIP. 
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Lançamento do Projeto de Estruturação do Cluster - FIRJAN 

 

 

Lançamento do Projeto de Estruturação do Cluster – FIRJAN 
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CONECTA - Firjan 

 
Na tarde do dia 3 de Novembro de 2011, no 1º piso do Centro de Convenções Sul 

América na Cidade Nova/Rio de Janeiro, o Prof. Fernando Mota, Diretor da Educação 

Superior da FAETEC, proferiu Palestra sobre o tema: “Panorama Brasileiro sobre Tecnologia 

Educacional”, o seminário, organizado pelo Sistem FIRJAN – SESI/SENAI, reuniu mais de dois 

mil e quinhentos educadores durante dois dias. A Palestra proferida integrou o Eixo 

Temático – Ambientes Educativos. Nas imagens alguns dos significativos momentos do 

encontro.37 

 

 

Fernando Mota 

                                                           
37

 Aqui um link com matéria sobre o evento: http://odia.ig.com.br/portal/educacao/semin%C3%A1rio-debate-

o-impacto-da-tecnologia-na-educa%C3%A7%C3%A3o-1.389210  

http://odia.ig.com.br/portal/educacao/semin%C3%A1rio-debate-o-impacto-da-tecnologia-na-educa%C3%A7%C3%A3o-1.389210
http://odia.ig.com.br/portal/educacao/semin%C3%A1rio-debate-o-impacto-da-tecnologia-na-educa%C3%A7%C3%A3o-1.389210
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RIO WIRELESS 2012 

O NUPPE participou do RIO WIRELESS 2012, que aconteceu nos dias 21 e 22 de maio, 

no Windsor Hotel, no Rio de Janeiro. O evento incluiu empresas globais, membros 

representantes do Governo (Ministério das Comunicações), representantes de Agências 

Regulatórias brasileiras (ANATEL, CITEL, REGULATEL) e da América Latina, grandes 

corporações (Petrobrás, Vale, SERPRO, DATAPREV), bancos (Banco do Brasil, Caixa), 

provedores de redes, operadores de telefonia fixa e móvel, fornecedores de equipamentos e 

sistemas, experts internacionais. Participaram da Abertura: Eduardo Paes – Prefeito da 

Cidade do Rio de Janeiro; Cezar Alvarez – Secretário Executivo do Ministério das 

Comunicações; Clovis Baptista – Secretário Executivo da CITEL;  

João Rezende – Presidente da ANATEL; Marcos Mazoni – Presidente do SERPRO e Paulo 

Coelho – Presidente do PRODERJ. 

 

 

Vista da plateia 12ª Wireless 

Seminário “Sustentabilidade: Desafios das Empresas do Século XXI – Um Olhar sobre 

Gestão Integrada de Território” 

Dentro da Programação preparatória para a Rio+20, o NUPPE participou do seminário 

“Sustentabilidade: Desafios das Empresas do Século XXI – Um Olhar sobre Gestão Integrada 

de Território”, no dia 13 de junho, no Auditório da EBX, no Rio de Janeiro. O evento foi 

promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo Instituto BioAtlântica (IBIO). 
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A tônica do Seminário foi o debate sobre a Gestão Integrada do Território (GIT) como um 

modelo inovador de gestão socioambiental. Entre os presentes estavam: Eike Batista, 

presidente do Grupo EBX, e Robson Braga de Andrade, presidente da CNI. Os palestrantes 

eram especialistas multidisciplinares internacionais, como a chinesa Wei Dan, Ph.D em 

Direito e assessora não governamental do Brasil na Rede Internacional da Concorrência, o 

holandês Eduardo F.J. de Mulder, geocientista e diretor executivo da Ciências da Terra 

Matters Foundation, e o português Luiz Oosterbeek, arqueólogo e pró-presidente do 

Instituto Politécnico de Tomar (IPT). Além das apresentações destes especialistas, o 

Seminário teve uma mesa redonda mediada pelo presidente do Grupo de Trabalho da 

Prefeitura para a Rio+20, o economista e ecologista Sérgio Besserman Vianna, e presidida 

pelo Governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia. O seminário foi fechado para cerca de 

cento e cinquenta convidados dos meios acadêmico, empresarial, governamental e da 

sociedade civil. Houve, ao final do evento, o lançamento do livro "Um novo Paradigma da 

Sustentabilidade - Teoria e Práxis da Gestão Integrada de Território", produzido pelo 

Instituto BioAtlântica (IBIO), patrocinado pelo Grupo EBX em parceria com a CNI. 

 

 

Presidente da CNI, Robson Braga de Andrade – foto: Miguel Angelo 
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Eike Batista, Presidente da EBX e o Presidente da CNI, Robson Braga de Andrade 
 foto: Miguel Angelo 

Workshop de Direito Ambiental com o Prof. Dr. Michel Prieur 
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Em 10 de julho de 2012, a Coordenadora do NUPPE, professora Themis Aline Calcavecchia 

dos Santos, participou do Workshop de Direito Ambiental com o Prof. Dr. Michel Prieur, da 

Universidade um dos pioneiros na doutrina do Direito Ambiental. 

 

Congresso de Advocacia Pública/Congresso da APRODAB 

O NUPPE participou do 16º Congresso de Advocacia Pública, 4º Congresso Sul-

Americano de Direito do Estado e 10º Congresso Brasileiro do Magistério Superior de Direito 

Ambiental, no período de 06 a 09 de novembro de 2012, no Auditório da Procuradoria Geral 

do Estado, no Rio de Janeiro.  

Como parte da Programação do 10º Congresso Brasileiro do Magistério Superior de 

Direito Ambiental, a Coordenadora do NUPPE, Prof. Themis Aline Calcavecchia dos Santos 

participou do Painel “Retrocesso Ambiental”, apresentando o tema: “O Princípio do Não 

Retrocesso da Legislação Ambiental”. 

No encerramento dos Congressos foi feita uma Homenagem ao ilustre jurista Dalmo 

Dallari. 
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Dalmo Dallari 
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Programa Educação Ambiental e Agenda 21 Escolar: Formando Elos de Cidadania 

Em setembro de 2012, a Coordenadora do NUPPE, Prof. Themis Aline Calcavecchia 

dos Santos, proferiu palestra sobre o tema “Lixo Eletrônico". Foi a terceira palestra do Polo 

Rio 2A do Programa Educação Ambiental e Agenda 21 Escolar: Formando Elos de Cidadania, 

realizada na Escola Técnica Adolph Bloch – FAETEC.  O público-alvo eram alunos da Escola e 

foi realizada no dia 18 de setembro. 

 

 

Encontro de Juristas Ambientais – São Luís do Maranhão 

Nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2013, o NUPPE participou, em São Luís do Maranhão, 

do Encontro de Juristas Ambientais38, que contou com a participação de grandes nomes do 

Direito Ambiental, como: Paulo Affonso Leme Machado, Toshio Mukai, Édis Milaré e Samir 

Murad, organizador, além da Sub-Secretária de Meio Ambiente Lorena Saboya. O Encontro 

teve como objetivo discutir a eficácia do novo Código Florestal, o tema central foi “Código 

Florestal: Os conflitos constitucionais e a garantia do progresso socioambiental do Brasil”. O 

Encontro de Jusristas Ambientais foi realizado no Hotel Luzeiros, na Ponta do Farol, em São 

Luís do Maranhão.39 

                                                           
38

 Este é o link com a reportagem e a Programação: http://www.oabes.org.br/noticias/encontro-nacional-de-

juristas-ambientais-sera-realizado-em-maio-em-sao-luis-555057.html outro link com matéria sobre o Encontro: 

http://imirante.com/servicos/brasil/noticias/2015/04/18/encontro-nacional-de-juristas-ambientais-sera-

realizado-em-sao-luis.shtml  

39
 Aqui o link com a reportagem sobre o Encontro: 

http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2013/05/juristas-ambientais-discutem-novo-codigo-florestal-em-

sao-luis.html  

http://www.oabes.org.br/noticias/encontro-nacional-de-juristas-ambientais-sera-realizado-em-maio-em-sao-luis-555057.html
http://www.oabes.org.br/noticias/encontro-nacional-de-juristas-ambientais-sera-realizado-em-maio-em-sao-luis-555057.html
http://imirante.com/servicos/brasil/noticias/2015/04/18/encontro-nacional-de-juristas-ambientais-sera-realizado-em-sao-luis.shtml
http://imirante.com/servicos/brasil/noticias/2015/04/18/encontro-nacional-de-juristas-ambientais-sera-realizado-em-sao-luis.shtml
http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2013/05/juristas-ambientais-discutem-novo-codigo-florestal-em-sao-luis.html
http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2013/05/juristas-ambientais-discutem-novo-codigo-florestal-em-sao-luis.html
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Édis Milaré que falou sobre “O Federalismo cooperativo nas ações de gestão ambiental: aspectos controvertidos” 
 
 

 

Toshio Mukai falando sobre “Regularizações ambientais no novo Código Florestal” 



389 

 

Themis Aline, Toshio Mukai, Vanusa Murta Agrelli e Cristiane Jacoud 

 

Prof. Themis Aline e Prof. Édis Milaré 
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Lorena Saboya – Sub-Secretária de Meio Ambiente de São Luís 

 

Flávio Ahmed, Themis Aline e Samir Murad 
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Flavio Ahmed, Jorge Murad, Fernando Barreto e Paulo Affonso Leme Machado 

 

Paulo Affonso Leme Machado 
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Congresso Brasileiro do Magistério Superior de Direito Ambiental – 2013 e 2016 

Em setembro, no período de 03 a 06 de 2013, o NUPPE/DESUP participou do 11º 

Congresso Brasileiro do Magistério Superior de Direito Ambiental, onde foi debatido o tema: 

“O Direito Ambiental e a Proibição do Retrocesso”. O Congresso foi realizado no Auditório da 

Escola Superior do Ministério Público da União e teve a presença do membro da APRODAB 

(Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil) Ministro do STJ Antonio Herman 

Benjamin, que proferiu a Palestra de Abertura do evento. 

Temas de relevância para a preservação do meio ambiente e que dizem respeito à 

existência ou não de legislação protetiva foram debatidos ao longo dos três dias de 

Congresso. 

À época estava-se diante da alteração do Código Florestal que representava um 

enorme retrocesso em matéria de legislação ambiental. E, lamentavelmente, se confirmou. 

Foram trazidas à baila as questões referentes aos manguezais, restingas, dunas, áreas 

protegidas, regularização fundiária nas áreas protegidas, a Lei Complementar 140 (que altera 

as regras para o Licenciamento Ambiental), recursos hídricos, auditoria ambiental e 

mineração, entre outros. 

A Coordenadora do Núcleo de Projetos, Pesquisa e Extensão (NUPPE/DESUP, 

atualmente Coordenação de Extensão e Pesquisa) presidiu a Mesa Redonda sobre Resíduos 

Sólidos, com a participação de Patrícia Iglecias que falou sobre "A Gestão de Resíduos 

Sólidos e a Responsabilidade Compartilhada na PNRS" e de Beatriz Costa que falou sobre "A 

Sociedade de Consumo e a Geração de Resíduos Sólidos". 

Em 2016, a DESUP, através da Coordenação de Extensão e Pesquisa, participou do 

XIV Congresso Brasileiro do Magistério Superior de Direito Ambiental – APRODAB, que 

aconteceu no período de 28 a 30 de outubro, na Universidade Federal do Espírito Santo, em 

Vitória. O tema central do Congresso foi Desastres Ambientais, como decorrência natural do 

maior desastre ambiental, ocorrido no país, com a queda da Barragem da Samarco, em 

Mariana, amplamente divulgado nos meios de comunicação nacionais e internacionais. 

Vários foram os painéis que abordaram o tema sob diferentes aspectos. A 

preocupação com os desastres ambientais e a pouca efetividade das sanções para os 
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poluidores é uma constante. Houve um destaque para o desastre de Mariana que, 

praticamente, não houve qualquer alteração do quadro. A população ainda sofre com as 

consequências dos graves danos, principalmente nas águas.  

Os painéis abordaram os Desastres Ambientais sob as perspectivas da Prevenção, da 

recuperação e compensação, da crise política do país que, consequentemente, traz reflexos 

em todas as áreas e o meio ambiente não fica fora, das mudanças climáticas etc. 

O Painel que abordou, especificamente, os “Desastres Ambientais: recuperação e 

compensação” foi presidido por Rogério Emílio de Andrade (IDP/SP e FACIC) e os Painelistas 

foram: Delton Winter de Carvalho (UNISINOS), Élida Lúcia Sá Séguin (UFRJ), Erika 

Bechara (PUCSP) e Pedro Campany Ferraz (FGV, ESAJ, EMERJ e CEDIN). 

O Painel 7 foi presidido por Themis Aline Calcavecchia dos Santos (Coordenadora de 

Extensão e Pesquisa/DESUP) e versou sobre “Objetivos da sustentabilidade” e teve as 

participações das Painelistas: Alessandra Galli (UNICURITIBA e EMAP), Geovana 

Cartaxo (UFC), Márcia Carneiro Leão (Univ. Mackenzie/Campinas). 

O tema “Direito Ambiental e Crise Política e Econômica – 2”, foi abordado no Painel 

8, cujo Presidente de mesa foi o Prof. Guilherme José Purvin de Figueiredo (Coordenador 

Geral da APRODAB) e teve a participação dos Painelistas: Carlos Frederico Mares de Souza 

Filho (PUC/PR), Consuelo Yoshida (PUC/SP) e Nelson Nery Junior (PUC/SP e UNESP). 

A Coordenadora de Pesquisa e Extensão da DESUP também foi relatora titular da 

Tese 02 (Categoria 2 – Pós-graduando em Especialização, Mestrado ou Doutorado) intitulada 

"Do dever de se prevenir aos efeitos do irresistível: Mudanças climáticas, 'força maior' e a 

responsabilidade civil do Estado por danos ambientais cumulativos", escrita pelo 

tesista Orlindo Francisco Borges e que teve como Relator suplente o Prof. Fernando C. 

Walcacer (PUC-Rio); e da Tese 06 (da mesma Categoria 2) "Mecanismos de implementação 

do direito ao meio ambiente do trabalho equilibrado e a responsabilidade socioambiental 

das empresas", de autoria da Tesista Josilene Hernandes Ortolan Di Pietro. 

Além destas relatorias, participou como relatora suplente das seguintes teses: Tese 4 

(Categoria 3 - Profissionais) "A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n. 65/2012 e a 

fragilidade dos instrumentos de proteção ambiental", do Tesista Dan Rodrigues Levy; Tese 

08 (Categoria 1 – Estudante de graduação) "Tráfico de animais silvestres no Estado de 
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Tocantins e Região: Índices e prejuízos", cujos Tesistas foram Igor Labre de Oliveira Barros e 

Lara Lívia Cardoso Costa Bringel. 
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Conferência de abertura: Proibição do Retrocesso - Guilherme Purvin (APRODAB), Min. Herman Benjamin (STJ), Nicolao 
Dino (Diretor-Geral da Escola Superior do Ministério Público), Vladimir G. Magalhães (APRODAB) – 2013 
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Francelise Pantoja – 11º Congresso da APRODAB – Brasília 2013 

 

Mesa Redonda sobre Resíduos sólidos – Beatriz Costa, Themis Aline Calcavecchia dos Santos e Patrícia Faga 
Iglecias Lemos - 11º Congresso da APRODAB – Brasília 2013 
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Vladimir Garcia (UNISANTOS), Georgia Sena (MP Santa Catarina), Márcia Leuzinger (Procuradora do Estado do Paraná), 
Sandra Cureau (Subprocuradora Geral da República), Sônia Wiedman (MP DF), Nicolao Dino Neto (diretor-geral da Escola 

Superior do Ministério Público da União – MPU), Fernanda Menna (Juíza SP) e Themis Aline Calcavecchia dos Santos 
(DESUP) 

 

No Gabinete do Senador Pedro Taques, a APRODAB tratou do Novo Código Penal 
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Mesa de Abertura XIV Congresso APRODAB – Paulo Velten (Presidente da Comissão Organizadora); Guilherme José Purvin 
de Figueiredo (Coordenador Geral da APRODAB); Marcelo Abelha Rodrigues (Coordenador Acadêmico da APRODAB) e 

Ministro Hermann Benjamim na Palestra de Abertura – Vitória 2016 

 

Painel 7: Objetivos da sustentabilidade (que tivemos a honra de presidir a mesa) – Alessandra Gali, Themis Aline, Márcia 
Carneiro Leão e  Geovana Cartaxo - Aprodab – Vitória 2016 



400 

 

Painel 4: Desastres ambientais: recuperação e compensação Presidente de mesa: Rogério Emílio de Andrade (IDP/SP e 
FACIC), Painelistas: Delton Winter de Carvalho (UNISINOS), Élida Lúcia Sá Séguin (UFRJ) ao microfone, Erika 

Bechara (PUCSP),Pedro Campany Ferraz (FGV, ESAJ, EMERJ e CEDIN) – XIV Congresso APRODAB – Vitória 2016 

 

Painel 3: Desastres ambientais: Prevenção Presidente de mesa: Flávia Marchezini (FDV); Painelistas:Fernanda Dalla Libera 
Damacena (UNISINOS-RS), Francelise Pantoja Diehl (UNIVALI-SC), Hermes Zanetti (UFES), Lyssandro Norton Siqueira (Escola 

Superior Dom Helder Câmara, UNIBH e UNA), Patrícia Iglecias (FADUSP) – XIV Congresso APRODAB – Vitória 2016 
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Painel 8: Recuperação e compensação – XIV Congresso APRODAB – Vitória 2016 

 

 

Congresso Aprodab – Vitória 2016 
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Painel 8 - Direito Ambiental e Crise Política e Econômica – 2 Presidente de mesa: Guilherme José Purvin de Figueiredo 

(Coordenador Geral da APRODAB), Painelistas: Carlos Frederico Mares De Souza Filho (PUC/PR) à esquerda, Consuelo 

Yoshida (PUC/SP) e Nelson Nery Junior (PUC/SP e UNESP) – Vitória 2016 

 

Encerramento – Vitória 2016 
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Encontro de Líderes em Educação da Cisco 

4º FÓRUM DE LÍDERES DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DO Brasil e Convidados Internacionais 

O NUPPE participou do “4º FÓRUM DE LÍDERES DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DO 

Brasil e Convidados Internacionais”, promovido pela Cisco, realizado através de três Mesas 

Redondas, em diferentes datas, sendo que duas aconteceram na sede da Cisco, em São 

Paulo e uma no Hotel Sheraton Rio, na cidade do Rio de Janeiro. 

A primeira Mesa Redonda, no início do ano de 2012, abordou o tema: “Quantidade e 

Qualidade” e foi uma teleconferência com participantes do Rio de Janeiro, da Argentina e do 

Equador, debatendo a qualidade da Educação à Distância para um número elevado de 

pessoas. Foi apresentado o caso do Governo do Estado de São Paulo que capacitou duzentos 

e cinquenta mil professores da rede para a utilização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs), através de parceria entre a Cisco e a Escola de Formação de Professores 

Paulo Renato Costa Souza - EFAP, cuja Coordenadora era a Prof. Vera Cabral. 

 

 

 

Teleconferência Cisco São Paulo 
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Ricardo Santana (Cisco) e a Prof.ª Vera Cabral (Diretora da Escola de Formação de Professores da Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo) 

No dia 06 de novembro de 2012, aconteceu o Encontro, no Sheraton Rio, que teve 

como palestrantes o Vice Presidente Mundial da Cisco para Educação – Michael Stevenson e 

a Professora Vera Cabral, Diretora da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores 

(EFAP) – órgão da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. O Tema Central foi 

“Visão, Experiências e Lições Aprendidas (Mundiais e Brasil) sobre tecnologias TIC em 

Educação para a melhoria da qualidade dos processos de ensino e aprendizagem”: o que 

tem e o que não tem  funcionado em Capacitação de Professores; Avaliação;  Aprendizado 

por Competências; Habilidades do Século 21 no currículo etc. 
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Michael Stevenson Vice Presidente Global Education Cisco 

A Coordenação de Extensão e Pesquisa participou do grupo de líderes em Educação 

da Cisco, que se reuniu em novembro de 2015, através de Conferência interativa com 

participantes em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Estados Unidos. Foi apresentado o 

Programa “Um computador por aluno”, do Município de Piraí, pela Prof. Maria Helena 

Horta, que coordenou o Projeto. Também foi apresentado um estudo feito pela Cisco sobre 

os resultados da utilização de ferramentas de tecnologia em sala de aula, através de 

programas de governo, nos EUA, em Portugal, no Uruguay e Nova Zelândia, mostrando as 

diferentes estratégias utilizadas por cada um deles e a efetividade do programa. 
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Grupo de São Paulo liderado pelo Coordenador do Fórum Ricardo Santos (CISCO), à esquerda em primeiro plano 

 

 

São Paulo, Estados Unidos vistos do Rio de Janeiro 
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Grupo do Rio de Janeiro 

 

Bett Brasil /Educar Educador 

Bett Brasil/Educar Educador – 2014 e 2015 

A Faetec sempre participou das Feiras Educar/Educador realizadas na cidade de São 

Paulo. É uma tradicional Feira Educacional com palestras, exposições etc. sendo a maior do 

gênero na América Latina. Em 2013, o grupo britânico i2i Events, que realiza a Bett Londres, 

comprou a Educar/Educador e passou a realizar a Bett Brasil-Educar, em São Paulo. 

A DESUP esteve presente no primeiro ano desta fusão, em maio de 2014, com a 

participação do Diretor da DESUP e da Coordenadora de Pesquisa e Extensão, que à época 

eram Vice-Presidente Educacional e Assessora de Relações Institucionais da Vice-Presidência 

Educacional da Rede FAETEC. 

O evento foi realizado no São Paulo Expo e teve importantes Seminários sobre o uso 

das Tecnologias Educacionais, além de estandes com demonstrações de novos 

equipamentos, hardwares e softwares para serem utilizados em todos os níveis 

educacionais. 
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A Coordenação de Extensão e Pesquisa participou, também, na edição de 2015 da 

Bett Brasil-Educar, assistindo a diversas palestras sobre Tecnologia Educacional e visitando a 

importantes estandes, como o do Colégio Arbes, de São Paulo, que recebeu o Prêmio da 

Apple. O tema central do evento foi “A Escola dos nossos sonhos: horizontes possíveis, 

desafios imediatos”. Palestrantes como Guiomar Namo de Melo participaram do Espaço do 

Saber, Fórum exclusivo para debater inciativas inovadoras como a do Colégio St. Nicholas 

com suas aulas de robótica, entre outras. Outro Painel foi “Promovendo a Literacia Digital - 

formando a força de trabalho altamente qualificada para a próxima geração”, com os 

palestrantes Vanderlei Martinianos, da École 42, Paris; Brasilina Passarelli, da USP; Anna 

Penido, do Instituto Inspirare e Geraldo Almeida, Secretário do Desenvolvimento Econômico 

e do Trabalho de Sorocaba, São Paulo. 

 

 

 

 

Themis Aline (Assessora de Relações Institucionais – VPE-FAETEC, Ricardo Santos (CISCO), Stavros Xanthopoylos 
(FGV), Fernando Mota – Vice-Presidente Educacional FAETEC – Bett Brasil/Educar-Educador 2014 
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Emmanuel Fraga (DDE/FAETEC), Fernando Mota (à época Vice-presidente Educacional da FAETEC) e Themis Aline 
Calcavecchia dos Santos (à época Assessora Institucional da Vice-presidência Ecucaional) – Bett Educar 2014 

 

 

Stavros Xanthopoylos (FGV) – Bett Brasil/Educar-Educador 2014 
 



410 

 

Bett Educar – entrada 
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Aluno do Colégio São Nicolas apresentando o Projeto de Robótica – Bett Brasil-Educar 2015 

 

 

Aluno do Colégio Argos fazendo apresentação – Bett  Brasil-Educar 2015 – São Paulo 
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Professor e alunos do Colégio Arbes – Bett Brasil – São Paulo 

 

 

Ricardo Santos (Cisco), Vera Cabral (Coordenadora Educacional - Bett Brasil) Gordon Payne (Diretor 
Internacional da i2i – Bett) 
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Themis Aline (DESUP), Marcos Melo (Diretor Futuro Eventos) e Luciane Botto – Bett Brasil/Educar 2015 
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Vanderlei Martinianos, da École 42, Paris; Brasilina Passarelli, da USP; Anna Penido, do Instituto Inspirare e Geraldo 
Almeida, Secretário do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho de Sorocaba, São Paulo - 2015 

 

Guiomar Namo de Melo – Bett Brasil Educar - 2015 
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10º Congresso Rio Educação 

Nos dias 07 e 08 de agosto de 2015, a Coordenação de Extensão e Pesquisa, 

juntamente com o Diretor da DESUP e da Assessora Especial participaram do 10º Congresso 

Rio de Educação, promovido pelo SINEPE. Foram dois dias de importantes palestras sobre 

Educação. 

 
Sérgio Besserman Vianna 

 

 

 
Prof. João de Albuquerque, Prof. Roberto Boclin, Prof. Edgar Flexa Ribeiro 
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Themis Aline Calcavecchia dos Santos, Fernando Mota e Aureliana Cruz (Assessora Especial DESUP) – 10º 
Congresso de Educação – Hotel Sofitel – Rio de Janeiro – 2015 

 

SOS Mata Atlântica - Maio 2016 

A Faetec esteve presente no evento Viva a Mata, organizado pela Fundação S.O.S. 

Mata Atlântica, no Museu do Amanhã, participando do Painel “O que podemos fazer pelo 

Meio Ambiente do Amanhã?”. Um Painel com iniciativas de jovens na busca pela 

preservação do Meio Ambiente, através de iniciativas criativas, sustentáveis e acessíveis. 

Celina Hissa, da Catarina Mina, trouxe a inovação da empresa que trabalha com 

artesãs de crochê, em Recife, trata-se do custo aberto, que consiste em colocar no sítio da 

empresa, o custo do produto todo detalhado, dando transparência aos consumidores. 

Segundo ela, a partir do momento em que começou a adotar essa prática as vendas da 

Catarina Mina aumentaram, o que denota que o consumidor aprova a iniciativa e acaba por 

adquirir os produtos de forma consciente, conhecendo todo o custo do processo produtivo. 
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Christian Engelmann criou uma plataforma online de gestão compartilhada de 

resíduos integrando empresas de coleta, comerciantes, consumidores, transporte, 

destinação, reciclagem e disposição de resíduos - a Reverse. A iniciativa interliga PESSOAS, 

EMPRESAS e CIDADES. 

Neste painel ainda participaram Iago Hairon, da Engajamundo, que é uma 

organização envolvida com as mudanças climáticas. Com uma abordagem descontraída, eles 

participam das Conferências Mundiais de Mudanças Climáticas – COPs. Na COP21,que foi 

realizada em dezembro de 2015, em Paris, uma de suas integrantes, a Rachel Rosenberg, 

discursou, de forma veemente, para os membros de Governos que estavam na Conferência, 

em nome da YOUNGO, que é uma coligação de jovens engajados na questão climática.40 

Entre os objetivos da Engajamundo está a formação de jovens que sejam conscientes 

do impacto social e ambiental que têm e que sejam capazes de participar das decisões que 

podem impactar as suas comunidades, o país e o mundo. 

Foi um evento muito interessante onde se pode perceber a consicentização dos 

jovens acerca dos problemas ambientais que afligem a humanidade, principalmente, porque 

se trata do futuro deles e de outras gerações que ainda virão. 

                                                           
40

 Este é o link do vídeo da participação de Rachel Rosenberg na COP21, em Paris: 

https://youtu.be/MVnGHzZexQk  

A COP21 teve a participação de cento e noventa e cinco países e foi aprovado o primeiro acordo de extensão 

global, chamado de Acordo de Paris, para parar as emissões de gases do efeito estufa e para lidar com os 

impactos da mudança climática. O acordo determina que todos os países signatários ajam para que 

temperatura média do planeta sofra uma elevação "muito abaixo de 2°C", mas "reunindo esforços para limitar 

o aumento de temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais". 

Este é o link da Conferência: https://nacoesunidas.org/cop21/  

 

https://youtu.be/MVnGHzZexQk
https://nacoesunidas.org/cop21/
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Serginho Groisman apresenta o evento 

 

Celina Hissa 
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Celina Hissa 

 

Christian Engelmann – Reverse 
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Iago Hairon – Engajamundo 

 

Iago Hairon – Engajamundo 
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Da esquerda para a direita: Iago Hairon, Christian Engelmann, Celina Hissa, Flávia Rêgo (Associação Peixe-boi), Deloan Perini 
(vencedor do Prêmio Jovem Cientista 2015 - modelo inovador de agricultura), Tom Adnet Moura (Águas para o futuro) e 

Marcelo Rebelo (Plataforma colaborativa para a gestão e revitalização dde praças com a participação da sociedade) 

 

Serginho Groisman e a plateia - Viva a Mata 2016 
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Conferências Nacionais de Políticas Públicas 

Fórum Regional de Educação e II COED 

O IST-Rio (atual Faeterj-Rio) e a DESUP participaram do Fórum Regional de Educação, 

integrando o Polo I, cuja sede do Fórum foi Niterói. Este Fórum teve como objetivo elaborar 

a Minuta do Plano Estadual de Educação, para o Ensino Superior, a partir de uma primeira 

minuta elaborada em agosto de 2007. 

Estiveram presentes: a representante do Secretário de Estado de Educação, o 

Secretário Municipal de Educação de Niterói, além de outros Secretários de Educação. No 

grupo do ensino superior participaram: o Vice-Reitor da UEZO, a delegada de Itaboraí, a prof. 

Fátima, da UFF e a Diretora da Casa do Estudante de Niterói, além da Prof. Themis Aline 

representando o IST-Rio/DESUP/FAETEC. 

Foi um trabalho muito rico e a discussão foi bastante profunda, apesar do pouco 

tempo. Este trabalho foi apresentado no II COED (Congresso Estadual de Educação), 

realizado entre os dias 21 e 23 de novembro de 2007.  

A DESUP participou de todas as etapas de discussão para a aprovação do Documento 

Base para servir de instrumento para a elaboração do Plano Estadual de Educação, que foi 

aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A Conferência foi 

realizada em novembro de 2007, no Estádio Caio Martins, em Niterói. 

CONAE Municipal 

Nos dias 12 e 13 de setembro de 2009, aconteceu no ISERJ a CONAE do Município do 

Rio de Janeiro. A Secretária Municipal de Educação do Rio de Janeiro, Profª Claudia Costin 

esteve presente. O Presidente da FAETEC Prof. Celso Pansera também compareceu. Toda a 

infraestrutura da CONAE-RJ foi garantida pela FAETEC. Foram mais de 1.200 participantes 

nos dois dias de debates e importantes encaminhamentos para a CONAE Estadual. A DESUP 

teve eleita uma Delegada para representar a Gestão da Educação Superior Pública na CONAE 

Estadual e depois na CONAE Nacional, que foi a Prof. Themis Aline Calcavecchia dos Santos. 

 

CONAE – Estadual 

http://www.educacao.rj.gov.br/arq_pdf/Propostas_aprovadas_e_em_delibera%C3%A7%C3%A3o_II_COED.pdf
http://www.educacao.rj.gov.br/arq_pdf/Propostas_aprovadas_e_em_delibera%C3%A7%C3%A3o_II_COED.pdf
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/820760/lei-5597-09-rio-de-janeiro-rj
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A DESUP participou da CONAE Estadual tendo sido eleita a Prof. Themis Aline 

Calcavecchia dos Santos Delegada para representar a Educação Superior Pública, além das 

Profs. Sandra Santos e Ellen Cabral, do ISERJ. A CONAE Estadual aconteceu no Colégio Pedro 

II, Campus São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro. 

CONAE – Brasília 

No Auditório do Centro de Convenções Ulysses Guimarães/Brasília, mais de três mil 

delegados discutiram e aprovaram o texto da Conferência Nacional da Educação que serviu 

base do novo Plano Nacional de Educação/PNE 2011/2020. A Conferência teve o tema 

“Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação: O Plano Nacional de Educação, 

Diretrizes e Estratégias de Ação”. 

A DESUP participou dos Colóquios “Padrões de Qualidade para a Educação Básica e 

Superior: Definindo os Referenciais e Garantindo a Efetividade deste Princípio 

Constitucional” e “Concepções Curriculares e a Consolidação Político-Pedagógica da Prática 

Educacional”, ambas do Eixo 2 – Qualidade da Educação, Gestão Democrática e Avaliação. 

Participou, também, dos Colóquios “A Educação Básica e Superior e as Tecnologias de 

Informação e Comunicação e os Conteúdos Multimidiáticos”, do Eixo 4 – Formação e 

Valorização dos Trabalhadores em Educação e “Educação Ambiental e Contextualização 

Curricular”, do Eixo 6 – Justiça Social, Educação e Trabalho: Inclusão, Diversidade e 

Igualdade, além da Plenária do Eixo 2 e da Plenária Geral. 
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Solenidade de Abertura da CONAE Municipal – no ISERJ; Celso Pansera – Presidente FAETEC e Cláudia Costin – 
Secretária Municipal de Educação 

 

    

Prof. Maria Cristina Lacerda – Vice-Presidente Educacional da FAETEC; Prof. Sandra Santos – Diretora Geral do ISERJ; Prof. 
Celso Pansera – Presidente da FAETEC; Prof. Cláudia Costin – Secretária Municipal de Educação e Prof. Fernando Mota – 
Diretor da DESUP. Prof. Sandra Santos e Prof. Themis Aline – Coord. do NUPPE/DESUP e Delegada na CONAE 
 

 

Prof. Ellen Cabral/ISERJ (de azul); atrás Prof. Luiz Sérgio/ISERJ, Prof. Sandra Santos/ISERJ e Prof. Themis Aline/DESUP 
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Vista do Auditório Principal - Conae - Brasília - 2009 

 

Prof. Themis Aline (DESUP) e Prof. Alexandre Nascimento (Escola Mauá) na Abertura da CONAE 
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Ministro da Educação – Fernando Haddad e o Presidente da República na Abertura dos Trabalhos da CONAE.  
Foto Agência AP 

 
 
 

 
Plenária Eixo 2 - Qualidade da Educação, Gestão Democrática e Avaliação 
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Profs. Sandra Santos/ Delegada Eleita - ISERJ, Odete/Campos dos Goytacases, Prof. Luiz Augusto Caldas Pereira Diretor de 
Formulação de Políticas de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Themis Aline/Delegada Eleita - DESUP,  

Ellen Cabral/Delegada Eleita - ISERJ e Fernando Mota/DESUP-FAETEC - Conae - Brasília 2009 

 

4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
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Themis Aline Calcavecchia dos Santos e Fernando Mota – 4ª CNCT 

 

 

Augusto Raupp (IST-Petrópolis), Fernando Mota (Diretor DESUP), Themis Aline (Coord. NUPPE/DESUP) e Ricardo Portella 
(NUPPE/DESUP) 
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José Raymundo Martins Romeo, Themis Aline, Fernando Mota e Nival Nunes de Almeida 

 

 
Ida Goulart Ferreira Romeiro e Franziska Huber (IST-Paracambi), Themis Aline (DESUP) e  

Aureliana Cruz (DESUP) 
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Cap. 16 – Participação em Congressos, Conferências e Seminários 

Internacionais 
Themis Aline Calcavecchia dos Santos 

A DESUP sempre tem a preocupação de se fazer representar em vários eventos, 

organizados por diferentes setores voltados para a Educação, a fim de que haja, 

efetivamente, uma troca e uma integração entre a Escola e a Sociedade, sejam eles 

nacionais ou internacionais. 

O Diretor da Diretoria de Educação Superior da Rede FAETEC e a Coordenação de 

Extensão e Pesquisa da Diretoria de Educação Superior participaram, representando a 

FAETEC, em vários eventos, inclusive, apresentando trabalhos, seguem alguns: 

 VII ESOCITE; 

 5º. CONTECSI; 

 Iº, IIº e IIIº Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica; 

 Fórum Urbano Mundial 5 – ONU-Habitat - Rio De Janeiro  

 Eventos preparatórios para a Rio+20 

 Rio+20 

 9ª Jornada Internacional de Educação; 

 1ª Conferência FORGES (Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países de Língua 

Portuguesa) – Lisboa - 2011; 2ª Conferência FORGES – Macau - 2012; 3ª Conferência 

FORGES – Pernambuco 2013 e 6ª Conferência FORGES – Campinas 2016; 

 Congresso Internacional de Direito Ambiental – Brasília 2013; 

 Bett 2013 – Londres; Bett 2014 – Londres; Bett 2015 – Londres; Bett 2016 – Londres; 

 Bett Latin America – São Paulo 2013; Rio de Janeiro 2014; 
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VII ESOCITE 

Em maio de 2008, foi realizado o VII Congresso Latino-Americano de Estudos Sociais 

das Ciências e Tecnologias (VII ESOCITE). 

A Rede FAETEC foi representada pelos professores Marcos Paulo Monteiro e Eduardo 

Nazareth Paiva com o tema: "A transformação de máquinas caça-níqueis em computadores 

escolares: um jogo envolvendo projetistas, legistas, usuários, interfaces e caixas-pretas." 

5º. CONTECSI - Congresso Internacional de Gestão de Tecnologia e Sistemas de Informação 

O professor Ronaldo Ribeiro Goldschmidt, Coordenador Técnico da DESUP e 

Coordenador de Extensão e Pesquisa do IST-Rio, participou do 5º CONTECSI - Congresso 

Internacional de Gestão de Tecnologia e Sistemas de Informação que aconteceu no período 

04 a 06 de junho de 2008. O CONTECSI é um evento anual, de caráter inovador com foco em 

Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação e Ciência da Informação sob uma visão 

multidisciplinar. Ele visa reunir acadêmicos e profissionais envolvidos em questões de 

investigação e gestão para gerar uma discussão de alto nível sobre o tema sob uma 

perspectiva multidisciplinar. 

Na edição de 2008, o professor Ronaldo apresentou dois artigos: Recuperação 

Nebulosa de Informação e WEBMAKER - Gerador Automático de Sites Transacionais. No 

primeiro, foi apresentada uma ferramenta voltada à flexibilização de consultas a bancos de 

dados por meio do uso de expressões linguísticas subjetivas tais como “em torno de”, 

“próximos a”, entre outras. Tal ferramenta foi desenvolvida com base em conceitos de 

Lógica Nebulosa, área da Inteligência Artificial com muitas aplicações de sucesso na indústria 

mundial. No segundo artigo, o professor apresentou, conforme o próprio título sugere, um 

ambiente computacional voltado à construção de sites denominado WEBMAKER. O 

WEBMAKER foi uma ferramenta desenvolvida com base em conceitos de Engenharia de 

Software e tem como objetivo permitir com que usuários não técnicos possam criar sites 

simples sem a necessidade de intervenção de desenvolvedores de software, liberando 

tempo para que esses últimos possam se dedicar ao desenvolvimento de recursos 

computacionais mais complexos. Ambas as ferramentas foram desenvolvidas em projetos 
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com a participação de alunos do então IST-Rio (atualmente FAETERJ-RIO) e do curso de 

Ciência da Computação da UniverCidade. 

 

Ronaldo Goldschimdt 

 
Ronaldo Goldschmidt e outros participantes do 5º CONTECSI 
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Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica 

Em novembro de 2009, a FAETEC participou, com uma grande delegação, do I Fórum 

Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, realizado no Centro de Convenções em 

Brasília. 

A noite de Abertura, no Estádio Nilson Nelson, teve a participação de Ministros de 

Estado e do Presidente da República, à época. Toda a Delegação da FAETEC esteve presente 

através dos Vice-Presidentes Maria Cristina Lacerda - Educacional e Elder Lugon - 

Administrativo, do Chefe de Gabinete, Ubirajara Cabral, do Assessor da Presidência, Uelinton 

Farias Alves e representantes de todos os segmentos da Educação Profissional e Tecnológica 

da Rede FAETEC do Rio de Janeiro, perfazendo um total de vinte e seis pessoas. 

O Fórum teve Plenárias com público presente e Mesas com Conferências, nos quatro 

dias de trabalho, dentro das temáticas: Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável; 

Educação, Culturas e Integração; Educação, Ética, Inclusão e Diversidade. Também 

aconteceram Mostras Culturais, Música, Danças Regionais e Performances durante todo o 

período. O Fórum teve um total de quinze mil participantes. 

A FAETEC teve uma importante participação no Fórum Mundial de Educação 

Profissional e Tecnológica. A DESUP foi responsável pela Coordenação da participação da 

FAETEC no Fórum Mundial. 

Para tanto, foi alugado um estande que teve um Smart Board, gentilmente cedido, 

onde os Diretores das Escolas Técnicas, Professores da Educação Superior e demais 

participantes da FAETEC tiveram a oportunidade de aprender a utilizar esta ferramenta, 

muito útil para uma maior interatividade na sala de aula. 

As atividades no estande foram desenvolvidas utilizando-se de vídeos e 

apresentações de slides das diferentes escolas técnicas, com a finalidade de divulgar o 

trabalho realizado na FAETEC. 

No dia 24 de novembro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, foi 

apresentado um Seminário sobre o tema: “Experiências e Reflexões sobre Educação 

Tecnológica Contemporânea.” Participaram apresentando trabalhos os Professores da 
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Educação Superior da FAETEC Adriana Racco (IST_Petrópolis), Cládice Nóbile Diniz (IST-Rio), 

Eduardo Paiva (Coordenador do IST-Paracambi, curso de Ciência da Computação) e Themis 

Aline Calcavecchia dos Santos (IST-Rio e DESUP). Os trabalhos foram coordenados pelo 

Diretor da Educação Superior da FAETEC, Prof. Fernando Mota. O referido Seminário fazia 

parte do Eixo Temático “Educação, Trabalho, Ciência, Tecnologia e Inovação”. 

Outro Seminário foi apresentado, no dia 25 de novembro, pelo Prof. Eduardo Paiva 

(Coordenador do IST-Paracambi, curso de Ciência da Computação), sobre o tema: “A TI como 

ferramenta de ensino e integração: experiência de interação ensino médio-ensino superior”, 

dentro do Eixo Temático “Mobilidade estudantil e docente: desafios da formação, 

certificação e orientação profissional”. 

A Educação Superior da FAETEC apresentou, ainda, três pôsteres sendo um deles de 

um aluno do IST-Paracambi. Os outros dois foram do IST-Paracambi (Prof. Eduardo Paiva) e 

da DESUP (Prof. Lucy de Almeida). 

Destaca-se, ainda, que foram lançados quatro livros, em versão papel e digital, a 

saber: Histórias, Culturas e Territórios Negros na Educação – organizado pelo professor da 

FAETEC Alexandre Nascimento e outros; Onde Anda Você? Organizado pela Secretaria da 

Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, através do professor Roberto Boclin; Cruz e Souza – 

Dante Negro do Brasil, de autoria do professor Uelinton Alves; Escola Mandala em Ação, 

organizado pelas professoras Rosa Amelita Motta, Themis Aline Calcavecchia dos Santos e 

outros (versão digital). 

Importante ressaltar que foram distribuídos, gratuitamente, duzentos exemplares 

dos livros Onde Anda Você, Mandala em Ação (digital) e Escola Mandala (digital), este último 

lançado em 2006. 

Afora a apresentação de três pôsteres, dois Seminários, do estande e do lançamento 

dos quatro livros, foram assistidas algumas das palestras Internacionais, dentre as quais 

destaca-se: 

1) Conferência sobre o Tema: “Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável”, da qual 

se destaca a palestra do Sr. Márcio Pochmann (Brasil); 
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2) Conferência sobre o Tema: “Educação, Culturas e Integração”, com Leonardo Boff (Brasil); 

Fernando Vargas (Uruguai), Francisco Aparecido Cordão (coordenador – Brasil), Beatriz 

Gonzáles Soto (relatora – Colômbia); 

3) Conferência sobre o Tema: “Educação, Ética, Inclusão e Diversidade”, com Frei Godfrey 

Nzamujo (Benin), Paul Singer (Brasil), Moacir Gadotti (coordenador – Brasil), Claudia Jacinto 

(relatora – Argentina); 

4) Anistia do Prof. Paulo Freire – julgamento. 

No que tange à Educação Superior, a participação no Fórum Mundial de Educação 

Tecnológica e Profissional reforçou que se está no caminho certo ao se estabelecer a 

educação tecnológica com uma visão humanista. A diversidade de atividades culturais e 

artísticas, dentro do Fórum, mostrou que é fundamental a dimensão humanista dentro da 

formação tecnológica – prática que vem sendo adotada na Educação Superior, como se vê, 

inclusive, da Programação do III Fórum Perspectivas e Realidades da Educação Superior da 

FAETEC41. 

Ainda, merece destaque a preocupação com o Meio Ambiente, várias vezes 

destacada em diversas palestras, seminários etc. Sendo objeto de um Eixo Temático e da 

Conferência de Leonardo Boff, que mencionou, inclusive, a Carta da Terra. 

Pode-se destacar, também, os demais estandes que apresentavam protótipos de 

invenções, algumas em robótica. Ressalta-se que existem professores da FAETEC, tanto da 

Educação Superior, quanto do nível técnico, desenvolvendo projetos de robótica.42 

Outro estande importante, que foi visitado, foi o do CVT do Ceará, que possui um 

trabalho muito interessante na área de biologia.  

Por fim, tem-se a certeza de que muito do que foi visto já foi aproveitado na FAETEC. 

                                                           
41

 Ver capítulo sobre as atividades de extensão organizadas pela Diretoria de Educação Superior da Rede 

FAETEC. 

42
 Na participação da FAETEC no II Fórum de Educação Profissional e Tecnológica, em Florianópolis, duas 

Unidades, uma da Educação Superior e outra Escola Técnica apresentaram seus projetos de robótica, que já 

vinham sendo desenvolvidos há algum tempo. 
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Ministro da Educação Fernando Haddad, Presidente da República Lula na Abertura do I Fórum Mundial de 
Educação Profissional e Tecnologica – Brasília - 2009 
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Prof. Themis Aline (DESUP); Prof Eduardo Paiva (Coordenador do IST-Paracambi) apresentou Pôster;  
Prof. Fernando Mota e Prof. Adriana Racco (Coordenadora do IST-Petrópolis) 

 
 

 

 

Visitando o CENTEC - Governo do Estado do Ceará 

Na sequência abaixo mais momentos da intensa participação da FAETEC no I Fórum 

Mundial de Educação Profissional e Tecnológica que aconteceu no período de 23 a 27 de 

novembro de 2009, em Brasília. 
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Equipe da FAETEC: Bianca Fogli (Diretora da DAIE), Ana Cristina (DAIE), Márcia Pimentel (DDE), Themis Aline (Coord. do 
NUPPE/DESUP), Márcia Farinazzo (DDE) e Fernando Mota (Diretor DESUP) 

 

Prof. Uelinton Farias Alves – Assessor da Presidência; Prof. Maria Cristina Lacerda – Vice-Presidente Educacional; Prof. 
Miguel Badenes (SECTI); Prof. Ubirajara Cabral – Chefe de Gabinete da Presidência e Prof. Lucy Almeida (DESUP) 

 

Prof. Lucy Almeida – do NUSE/DESUP – apresentando Pôster 
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O II Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica teve uma participação 

ainda maior da FAETEC, tanto do ponto de vista da sua atuação no evento, quanto do ponto 

de vista quantitativo, houve um total de quarenta e dois membros na Delegação da FAETEC, 

incluindo discentes. Realizado no período de 28 de maio a 1º de junho de 2012, no Centro 

de Convenções Centro-Sul, em Florianópolis, em Santa Catarina. A DESUP/FAETEC participou 

ativamente da Comissão Organizadora e de várias atividades como debates, exposição de 

projetos, relatoria de mesas, palestras, lançamento de livros e exposição de suas ações na 

área da Educação Superior, Técnica e Profissional. 

A Comissão Organizadora do Fórum teve a participação de mais de vinte países e 

centenas de delegados, além de mais de cento e sessenta e duas entidades, entre elas a 

FAETEC, Instituições de Ensino Superior, de Educação Básica e Técnica, representantes do 

Sistema S (Sesc, Senai, Sest), o Ministério da Educação e o Instituto Federal Santa Catarina. O 

Fórum teve o apoio do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), da Prefeitura de Florianópolis e do Governo do 

Estado de Santa Catarina. 

A Conferência de Abertura do II Fórum Mundial de Educação Profissional e 

Tecnológica foi com o então Ministro da Educação, Aloizio Mercadante. 

A FAETEC teve dois estandes no evento. Um onde foram feitas as demonstrações de 

“Robótica”, com projeto desenvolvido pela Escola Técnica Estadual (ETE) Ferreira Viana, 

onde os próprios alunos criaram os robôs e estavam entre os dez melhores do país. No outro 

estande todas as demais atividades foram apresentadas ao longo de todo o período em que 

aconteceu o Fórum. A ETE Adolpho Bloch apresentou o Projeto de “Ecojolos”, que consistia 

num projeto de fabricação de tijolos ecológicos, contribuindo para o Meio Ambiente. Este 

projeto foi premiado e os alunos envolvidos foram apresentá-lo nos EUA, acompanhados do 

professor orientador. 

Cabe destacar, também, a participação em duas mesas internacionais que abordaram 

temas relevantes tanto para a Educação Superior, quanto para a Educação Básica.  

A Conferência Temática II Educação, Trabalho e Emancipação teve uma mesa sobre o 

tema “Perspectivas Curriculares da Educação Profissional e Tecnológica”, em que 

participaram como debatedores do Prof. Fernando Mota, Diretor da Educação Superior da 
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Rede (Brasil), Ângelo Luiz Cortelazzo (Brasil), Leopoldo Oscar Briones Salazar (Chile), Jose 

Miguel Soler Gracia (Espanha) e a Mediação foi feita por Ronaldo Marcos de Lima Araújo 

(Brasil). 

Outra Mesa com participação da FAETEC foi sobre o tema “Ensino Médio Integrado – 

Um Novo Desenho para a Formação Técnica Brasileira”, com a vice-presidente educacional, 

Maria Cristina Lacerda, a coordenadora técnica de Desenvolvimento da Educação Básica e 

Técnica, Márcia Farinazo, além de representantes da Secretaria Executiva de Educação 

Profissional de Pernambuco, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e 

Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal de Uberlândia. 

Nas chamadas Atividades Autogestionadas, dois projetos da Educação Superior foram 

apresentados. Trata-se de projetos inovadores que envolveram docentes e discentes. Um 

deles foi o “Projeto Campus Virtual”, desenvolvido pelo Instituto Superior Tecnológico (IST) 

do Rio apresentado pelos professores Horácio Ribeiro e Ricardo Marciano que consiste num 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que, desde 2009, dá suporte aos professores e 

alunos nas atividades pedagógicas, além de possibilitar o compartilhamento de vídeos 

educativos. O Campus Virtual possui, também, uma Secretaria Online, onde os alunos 

encaminham as suas demandas. Até o presente momento já foram concluídos mais de mil e 

quinhentos atendimentos administrativos. 

O IST-Petrópolis, através dos professores Marcio Campos e Fabiano Gomes, 

apresentou o Projeto “A Escola Inteligente”, que consiste num programa de coleta de dados 

socioeconômicos nas unidades da Rede cujo objetivo era auxiliar a gestão escolar.  

Como ocorreu em Brasília, houve o lançamento de livros, que foram distribuídos 

gratuitamente, além de exemplares de uma das Revistas Científicas editadas pela Diretoria 

de Educação Superior da Rede. Os livros lançados foram: ““Educação Superior na FAETEC: 

muito além da sala de aula - conquistas, desafios, perspectivas”, organizado por Ronaldo 

Goldschmidt, Themis Aline Calcavecchia dos Santos, Regina Célia de Souza e Fernando da 

Silva Mota, que apresentou a memória da produção da Educação Superior no período de 

2007 a 2010 e o livro “Inclusão em Educação na Faetec”, resultado do trabalho desenvolvido 

na Rede para a formação profissional da pessoa com deficiência, coordenado pela Prof. 

Bianca Fogli, à época Diretora de Articulação Institucional da Educação (Daie). 
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A revista científica EDU.TEC voltada para a análise, pesquisa e abordagem de novas 

tecnologias na Educação, foi outra publicação institucional impressa distribuída na Feira do 

Livro do evento. 

Como mencionado anteriormente, a DESUP participou da Relatoria do Debate 3 

sobre o tema: Ações Afirmativas para EPT. As relatoras foram as representantes da 

Secretaria de Estado da Educação do Ceará, Christiane Cruz Pereira, da Fundação de Apoio à 

Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, Themis Aline Calcavecchia dos Santos e da 

Universidade Corporativa dos Correios, Isabella Silva Amâncio.43 

Outra Relatoria foi do Observatório 3: Ressignificação de currículo na EPT, cujos 

relatores foram as representantes da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio 

de Janeiro, Regina Célia de Souza, do Instituto Federal Farroupilha, Denírio Itamar Lopes 

Marques e do Fórum Nacional de Educação Profissional Técnica a Distância, Francisco 

Housemann Ferreira Maia. 

 

 

 

 

                                                           
43

 O Relatório deste debate pode ser acessado através do link; 

http://2sitefmept.ifsc.edu.br/images/stories/pdf2012/relatoria_debate3.pdf  

Os Anais do II Fórum de Educação Profissional e Tecnológica podem ser encontrados no link: 

http://2sitefmept.ifsc.edu.br/images/stories/pdf2012/anais_atual.pdf  

http://2sitefmept.ifsc.edu.br/images/stories/pdf2012/relatoria_debate3.pdf
http://2sitefmept.ifsc.edu.br/images/stories/pdf2012/anais_atual.pdf
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Parte da Delegação da FAETEC II FMEPT – Estande da FAETEC – 2012 

 

 

II FMEPT – Florianópolis – Mary Sue (UCAM), Fernando Mota (DESUP) e Themis Aline (DESUP) 
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A Faetec continua como Instituição que participa da Organização dos Fóruns 

Mundiais de Educação Profissional e Tecnológica e, assim sendo, mesmo com uma 

Delegação bem menor do que nos anos anteriores, especialmente no II Fórum onde houve 

uma participação bem relevante, a Rede se fez presente no III Fórum Mundial de Educação 

Profissional e Tecnológica. Estiveram representadas todas as Diretorias – Diretoria de 

Educação Superior (DESUP), Diretoria de Desenvolvimento Educacional (DDE) e Diretoria de 

Formação Inicial e Continuada (DIF), além da Chefia de Gabinete. 

Como nos anos anteriores a FAETEC participou da Feira de Livros, com lançamento de 

três livros, a saber: Olhares sobre Gestão, Qualidade de Vida no Ambiente do trabalho e 

Juventude e Tecnologia. 

Foram quatro dias de intensas atividades. 
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Centro de Convenções de Pernambuco- Olinda para a Noite de Abertura do III Fórum Mundial de Educação Profissional e 
Tecnologica 

 

Centro de Convenções de Pernambuco- Olinda para a Noite de Abertura do III Fórum Mundial de Educação Profissional e 
Tecnologica 



448 

 

Fernando Mota e Ubirajara Baptista Cabral Junior (Chefe de Gabinete da FAETEC) no estande de lançamento de livros 
representando todos os autores dos livros Olhares sobre Gestão, Qualidade de Vida no Ambiente do trabalho e Juventude e 

Tecnologia – Recife 2015 

 

Fernando Mota (DESUP), Francisco Cordão, Membro do Conselho Nacional de Educação, Prof. Almerico, responsável pela 
Educação Profissional no Estado da Bahia e representantes da UNESCO – Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda 

– III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica – 2015 

 

https://www.facebook.com/ubirajara.baptistacabraljunior
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Lançamento de livros – III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica – Pernambuco - 2015 

 

Delegação da FAETEC – III Fórum de Educação Profissional e Tecnológica – Pernambuco – 2015 



450 

 

 III Fórum de Educação Profissional e Tecnológica – Pernambuco – 2015 

 

III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica 
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Fórum Urbano Mundial 5 – ONU-Habitat - Rio de Janeiro – 22 a 26 de Março de 2010 

Entre os dias 22 e 26 de março de 2010, aconteceu, na cidade do Rio de Janeiro, o 

Fórum Urbano Mundial 5, uma realização da Organização das Nações Unidas para a 

Habitação (UN-Habitat), com patrocínio do Governo Federal Brasileiro. O Fórum foi 

considerado o de maior sucesso desde a sua primeira edição, tendo sido realizado no Porto 

do Rio de Janeiro, com a entrada pelo Armazém 2. Foram ocupados do Armazém 2 ao 6, daí 

se pode ter uma ideia da extensão do evento. 

Estiveram na abertura o então Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, o  

Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e o Prefeito da cidade do Rio de 

Janeiro, Eduardo Paes, além de outros signatários de Estado. 

De acordo com o Ministro das Cidades, à época, João Fortes, foram vinte mil 

inscrições, treze mil setecentos e dezoito participantes de cento e cinquenta países. O Fórum 

contou, também, com um Armazém para exposições – o Armazém 6 – que teve cento e dez 

estandes dentre os quais trinta e cinco eram de outros países. Havia estandes do Banco 

Mundial, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, da Prefeitura da Cidade de São Paulo, da 

França, Suécia, Noruega, de diversos países da África, entre outros países, agências de 

financiamento e Organizações Não Governamentais Internacionais. 

Em mesas redondas com Ministros de Estado, Governadores e Prefeitos, em Debates 

Temáticos Abertos, em Sessões Especiais e Diálogos foram discutidos vários temas ligados às 

cidades, refugiados, mulheres e jovens e apresentadas as soluções em curso, as que serão 

implementadas e as que deverão ser para, efetivamente, assegurar a todos o Direito à 

Cidade. 

Alguns dos fatores apontados como dificultadores do acesso à terra foram o alto 

custo da terra urbana, a especulação imobiliária, a falta de investimento de alguns Estados 

em construções populares, os fenômenos da natureza, a degradação ambiental e as guerras. 

O principal destaque foi para a preservação do meio ambiente para assegurar o Direito à 

Cidade, que foi afirmado como um Direito à Vida. 

Na cerimônia de encerramento foi divulgada a Carta do Rio, onde se constata que a 

população mundial, hoje, é cada vez mais urbana, o que se reflete no aumento de favelas e 
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na necessidade de se planejar o crescimento das cidades com base no desenvolvimento 

sustentável. 

A Secretária Geral Adjunta da ONU e Diretora Executiva da ONU-HABITAT, Anna 

Tibaijuka, resumiu o Fórum afirmando: “É lutar contra as favelas e não contra a sua 

população. É lutar contra a pobreza e não contra os pobres”.  Usando a imagem da Ponte 

Rio-Niterói, que inundava o lindo cenário do Porto do Rio, Tibaijuka destacou o lema do 

Fórum: “O Direito à Cidade: unindo o urbano dividido”. E, em português, disse: “A luta 

continua”. 

O Sheik Khalifa Bin Salmam al-Khalifa, Primeiro Ministro de Bahrein, falou 

apresentando seu país como o próximo a sediar o Fórum Urbano Mundial de 2012. 

 

 

Vista do Painel 
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Vista Geral 

 

 

Vista Geral da Plateia no Encerramento do Fórum Urbano Mundial 5 
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Themis Aline – Coordenadora do NUPPE/DESUP – Fórum Urbano Mundial – Rio de Janeiro – 2010 

 

Eventos preparatórios para a Rio+20 

Encontro Mundial de Juristas do Meio Ambiente 

Dentro da Programação preparatória a Coordenadora do NUPPE participou do 

Encontro Mundial dos Juristas do Meio Ambiente, onde foram debatidos temas de 

relevância para a humanidade, principalmente a não observância do Princípio da Proibição 

do Retrocesso da Legislação Ambiental. Deste Encontro resultou um documento de 

recomendações para os delegados da Rio +20, que foi entregue para o representante da 

França na Conferência. 

O Encontro Mundial de Juristas do Meio Ambiente aconteceu nos dias 15, 16 e 17 de 

junho de 2012, no Espaço Tom Jobim, no Jardim Botânico, e foi organizado pelo The 

International Centre of Comparative Environmental Law (C.I.D.C.E.) (Limoges, França), pelo 

Program on Law and the Environment (PDMA), pela FGV DIREITO RIO (Rio de Janeiro, Brasil) 

e pelo Environmental Law Institute (Washington) (E.U.A.).   
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A abertura do Encontro teve a participação de Liszt Vieira, Presidente do Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro (Brasil), de Michel Prieur, Professor Emeritus da Universidade de 

Limoges, Diretor Científico do CRIDEAU OMIJ, Chairman do CIDCE (França) Joaquim Falcão, 

Diretor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas (Brasil), Rômulo Rocha da 

Silveira Sampaio, Coordenador do Programa de Direito Ambiental da FGV (Brasil) John 

Cruden, Presidente do Environmental Law Institute (ELI) (E.U.A.), Sandrine Bélier, Membro 

do Parlamento Europeu, Bruxelas (Bélgica), Jean-Pierre Thébault, Embaixador do Meio 

Ambiente da France, Wadih Damous, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional do Estado do Rio de Janeiro (Brasil) e Antonio Herman V. Benjamin, Ministro do 

Superior Tribunal de Justiça (Brasil), Professor of Environmental Law at the University of 

Texas (Brasil, E.U.A.). 

O Encontro foi dividido em Eixos Temáticos com subtemas que foram apresentados 

em comunicações dentro de diferentes painéis. Os Eixos foram: 

1. Economia Verde e Erradicação da Pobreza 

 Subtemas 

 Biodiversidade, Paisagem, Grilagem de Terras e Direito à Alimentação;  

 Florestas;  

 Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável;  

 Desastres e Emergências Ambientais;  

 Responsabilidade Social e Ambiental das Empresas;  

2. Governança Ambiental 

 Subtemas 

 Princípios para Reforçar e Equidade Ambiental; 

 Governança Ambiental Internacional; 

 Governança de Rios, Mares, Oceanos e Zonas Costeiras; 

3. Efetividade. 
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Os subtemas foram divididos em diversas comunicações relacionadas aos mesmos. 

Dentre as abordagens pode-se destacar os problemas ambientais enfrentados pelos países 

da África que estão, ou estiveram, em guerra cujas consequências para o meio ambiente são 

muito graves, como o deslocamento forçado da população, destruição de florestas e 

situações pós-conflito que compreendem a poluição do ar e do solo, destruição da fauna, 

conforme destacou J-J Poumo Leumbe, PhD CRIDEAU-OMIJ, Chairman do APADIME (Action 

for the Protection of IDPs in Africa and Environmental Migrants), (Camarões). Também 

destacamos o Princípio do Não Retrocesso, doutrina trazida pelo Prof. Dr. Michael Prieur, no 

qual não se admite que legislação posterior venha a retirar proteção ao Meio Ambiente 

existente em lei (como é o caso da Lei que modifica o Código Florestal Brasileiro). 

O evento teve a participação, ao longo dos três dias, dos principais nomes do Direito 

Ambiental do Brasil, da Ásia, dos Estados Unidos, da África e da Europa debatendo sobre o 

papel do Direito em prol de uma governança global do meio ambiente. O Prof. Paulo Affonso 

Leme Machado encerrou o evento juntamente com o Prof. Dr. Prieur que entregou para 

Brice Lalonde, Coordenador Executivo da Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável e ex-ministro do Meio Ambiente da França, o documento 

produzido pelo Encontro. 

 

 

Rio+20 World Meeting of Environmental Lawyers 
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Mesa com debatedores 

 

 

 

J-J Poumo Leumbe (Camarões) 
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Brice Lalonde e Michel Prieur (França) 

RIO+20  

Rio+20 Pavão-Pavãozinho e Cantagalo 

O NUPPE participou, ativamente, da Rio+20. A Coordenadora, Prof. Themis Aline 

Calcavecchia dos Santos, proferiu palestra sobre Educação Ambiental no CETEP Ipanema, em 

atividade conjunta com a Associação de Moradores do Cantagalo e Pavão/Pavãozinho.  

 

Apresentação do grupo de música do Pavão/Pavãozinho 
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Cúpula dos Povos 

Na Cúpula dos Povos nossa atividade iniciou-se com o Painel I - MODELOS DE 

DESENVOLVIMENTO E DIREITO SOCIOAMBIENTAL: POR UM MODELO DE SUSTENTABILIDADE 

E PROTAGONISMO DOS POVOS AMAZÔNICOS. Os temas tratados foram: Biodiversidade, 

informação e conhecimento na Amazônia; Retrocesso do Código Florestal; Direitos dos 

Povos Tradicionais e Conflitos na Amazônia; Agrobiodiversidade e Sistemas de Produção 

Sustentáveis; Projeto Guaraná e Comércio Justo e Solidário; Educação Escolar Indígena e 

Sustentabilidade; Movimento de Jovens Indígenas. O Painel II abordou o tema CULTURA 

CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANA E PROTEÇAO DOS DIREITOS DOS POVOS 

AMAZÔNICOS. Estas atividades foram organizadas pelo CEDAM (Centro de Estudos de 

Direito Ambiental da Amazônia) na Tenda Viva Rio, com a participação de juristas e 

representantes dos povos originários e amazônicos.  

Alguns pontos importantes merecem destaque, tais como: o retrocesso da Lei de 

Florestas, que modifica o Código Florestal; a constatação da diminuição das águas na região; 

a autodeterminação dos povos tradicionais; diversidade cultural; o consentimento prévio, 

livre e esclarecido (Direitos Humanos); a repartição dos benefícios oriundos de qualquer 

atividade envolvendo seus territórios; a observância da Convenção 169 da OIT. 

Participaram dos debates: o representante da etnia Baniwa, Alfredo Brazão 

(Licenciatura Indígena-UEA), o cientista Paulo Kageyama (GEA/ESALQ-USP), o Prof. Fernando 

Walcacer (Nima-Jur/PUC-Rio); Solange Teles (UEA/Makenzie); Eliane Moreira (MP/Pará); 

Fernando Antonio de Carvalho Dantas (PUC-PR); José Ribas Vieira (PUC-Rio); Germana 

Moraes de Oliveira (UFCE); José Luiz Quadros (UFMG); Maria Cristina Tarrega (UFGO); Almir 

Narayamoga Surui (Líder Maior do Povo Paiter Surui); Maximiliano Menezes-Tukano 

(Licenciatura Indígena-UFAM/FOIRN). 

O representante da etnia Baniwa, Alfredo Brazão (Licenciatura Indígena-UEA), 

destacou que a sobrevivência dos índios não era considerada pelos colonizadores, que 

acreditavam que até o ano 2000, todos já teriam sido extintos. Um ponto importante foi a 

necessidade da licenciatura indígena e a educação bilíngue. 

O cientista Paulo Kageyama (GEA/ESALQ-USP) alertou para o fato de que 85% da 

produção de alimentos do país está nas mãos da agricultura familiar e 10% do agronegócio, 
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entretanto, quando se refere ao financiamento da atividade, 70% da verba vai para o 

agronegócio, que produz para a exportação. A agricultura familiar produz 70% dos alimentos 

básicos. 

O representante dos Sateré Mawé (que foram os criadores da cultura do guaraná), 

Rubio, falou do Projeto Guaraná, cujo produto é certificado pelo IBD, que é a maior 

certificadora da América Latina e da luta para terem as suas terras demarcadas. 

Além dos debatedores citados, participaram, ainda, o Prof. Fernando Walcacer 

(Nima-Jur/PUC-Rio); Solange Teles (UEA/Makenzie); Eliane Moreira (MP/Pará); Fernando 

Antonio de Carvalho Dantas (PUC-PR); José Ribas Vieira (PUC-Rio); Germana Moraes de 

Oliveira (UFCE); José Luiz Quadros (UFMG); Maria Cristina Tarrega (UFGO); Almir 

Narayamoga Surui (Líder Maior do Povo Paiter Surui); Maximiliano Menezes-Tukano 

(Licenciatura Indígena-UFAM/FOIRN). 

Outra participação foi na atividade “Belo Monte: o começo do fim - a usina de Belo 

Monte como símbolo e piloto do destrutivo “boom hidrelétrico” na Amazônia” organizada 

pela ONG Xingu Vivo para Sempre, que debateu sobre os riscos do empreendimento de 

construção da Usina de Belo Monte. Graves são as consequências para a população 

ribeirinha e para os índios. Serão desviados 100km de águas do rio Xingu. Os índios Juruna, 

Xirquim e Arara serão seriamente atingidos, pois sua base alimentar é proveniente dos 

peixes e do regime de seca e enchente que caracterizam a região. Além da perda de 

inúmeras espécies de peixes, existe uma espécie de morcego que é endêmica da região e irá 

desaparecer. Dois mil quilômetros quadrados de área protegida serão prejudicados.  

Outro aspecto relevante, salientado pelos debatedores, diz respeito à produção de 

gases de efeito estufa, já que as hidrelétricas produzem o gás metano que é mais poluente 

que o gás carbônico. Ainda, em relação à flora, foi destacado que apenas 5% do potencial 

farmacológico da Amazônia são conhecidos. A ensecadeira (barragem de terra) está no meio 

do Rio Xingu e impede que estas águas cheguem até os índios. Entre os debatedores 

estavam Felício Pontes (advogado) e Araribóia (índio da nação Araribóia). 

O Seminário "Transdisciplinaridade e Mudança de Paradigma na Relação com a 

Água", discutiu a importância de se mudar a atitude em relação às águas, tanto dos rios 

quanto dos mares e oceanos. Entre os pontos abordados destaca-se o esgarçamento dos 
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rios, que estão assoreados e poluídos, reduzindo, consideravelmente, a quantidade de água 

para as necessidades da população. Há um mau uso deste recurso natural não renovável. 

Lança-se lixo nos rios e há um grande desperdício de águas tratadas pelas empresas de 

abastecimento do país. Participaram da Mesa Redonda o Dr. Dalvino Franca (Diretor da 

Agência Nacional de Água), que falou sobre a relação água e cultura, Franklin Junior 

(Ministério do Meio Ambiente), que abordou o tema água e gestão, Benki Ashaninka, que 

fez uma exposição sobre a água e a cultura indígena. Houve, ainda, a conferência magna do 

Prof. Leonardo Boff sobre o tema “Água e Espiritualidade”. 

Foi feito o lançamento oficial da Rede Internacional de Estudos e Ações 

Transdisciplinares da Água (REATA). No dia 21, o Seminário teve uma sessão especial em 

homenagem a Danielle Mitterrand e contou com a participação do Prof. Pedro Arrojo 

(Universidade de Zaragoza/Espanha), que falou sobre a ética da água e o Prof. Leonardo Boff 

que encerrou a sessão especial. O Seminário foi organizado pela Ararazul - Organização para 

Paz Mundial. 

Os ativistas e partidários da Slow Food apresentaram o Seminário “Práticas para uma 

alimentação sustentável: da produção ao consumo e ao destino dos alimentos”. Slow food é 

uma associação internacional, sem fins lucrativos, que busca uma maior consciência 

alimentar, em contraposição aos fast foods. Um dos valores é a manutenção e reintrodução 

da cozinha tradicional regional, que vem desaparecendo. O Slow Food utiliza o conceito da 

ecogastronomia, aliando o prazer e a alimentação com consciência e responsabilidade, 

reconhecendo as fortes conexões entre a comida e o planeta. 

Foram feitos relatos de experiências por chefes de cozinha que adotam em seus 

restaurantes a slow food. Notou-se que Santa Catarina é o Estado da Federação bastante 

avançado em matéria de adotar a slow food no cardápio. Uma experiência interessante foi 

trazida pela Jéssica, oriunda da favela Chico Mendes, que para acabar com a infestação de 

ratos começou um trabalho para reduzir o lixo orgânico do lugar. Entrou em contato com o 

“Projeto Agricultura Urbana e Revolução dos Baldinhos”, coordenado pela CEPAGRO (Centro 

de Estudos e Promoção da Agricultura em Grupo), que distribui baldes para que sejam 

colocados o lixo orgânico e levados para a compostagem. Esse produto pode ser utilizado 

pela própria comunidade, na agricultura urbana orgânica ou vendido para assentados que 

produzem alimentos orgânicos. No primeiro ano do projeto foram recolhidos 29,5 toneladas 
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de lixo orgânico, por mês, só na comunidade Chico Mendes. Hoje, esta atividade é uma 

fonte de renda para ela e vários membros da favela. Trata-se de um projeto de 

sustentabilidade, saúde e geração de renda. 

Foi apresentada, também, a Rede Ecológica Rio, fundada por Miriam Langenbach, em 

2001, que tem por objetivo estimular o consumo ético, solidário e ecológico. Isto consiste na 

compra coletiva de alimentos orgânicos produzidos por assentados e por produtores 

familiares. Desta forma, há uma distribuição da produção direta entre o pequeno produtor e 

os consumidores, sem a presença de atravessadores. Além das compras coletivas, a Rede 

Ecológica desenvolve, também, atividades de reaproveitamento, agroturismo, agricultura 

urbana e campanhas. Existem vários núcleos na cidade do Rio de Janeiro. 

Foram realizadas três Assembleias, com diversas apresentações. A última foi no dia 

22 de junho e apresentou a Declaração da Cúpula dos Povos, que foi entregue ao Secretário 

Geral da ONU, Ban Ki-Moon. A tônica dos debates demonstrou a dissonância entre a 

academia, a ciência, as organizações da sociedade civil, que participaram da Cúpula dos 

Povos e os governantes, que estavam na Rio+20, no Riocentro.  
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Solange Teles, Fernando Walcacer, Paulo Kageyama, Sateré Mawé 

 

 
Eliane Moreira (MP/Pará) 
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Liana Amim (CEDAM), Baniwa (Amazonas), Eliane Moreira (Advogada – Pará), Solange Teles (Mackenzie – São 
Paulo), Fernando Walcacer (PUC-Rio), Paulo Kageyama (USP), Sateré Mawé (Amazonas) compondo a mesa e 

Themis Aline – Coordenadora do NUPPE/DESUP/FAETEC 

 

Felício Pontes (advogado/Pará) – Mesa sobre Belo Monte 
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Araribóia 

 

 

Leonardo Boff e Pedro Aleixo (sentados ao fundo) 
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Darci Frigo (ao microfone na Assembleia, representante do Comitê Facilitador da Cúpula dos Povos, da Terra de Direitos) 

 

9ª Jornada Internacional de Educação 

Em julho de 2013, o NUPPE/DESUP participou, juntamente com a delegação da FAETEC, da 9ª 

Jornada Internacional de Educação, realizada no Centro de Convenções Sul América, na cidade do Rio 

de Janeiro. 

 

9ª Jornada Internacional de Educação - Mesa: Como a Avaliação Escolar pode ir além das provas e das formas tradicionais? 
Qual o papel da Autoavaliação, dos Projetos, da Participação e das Habilidades dos alunos? Na foto: Alexandre Ventura 

(Portugal); Vasco Moretto (DF); Sandra Bozza (PR), Thereza Penna Firme (RJ) e Cipriano Luckesi (BA) 
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9ª Jornada Internacional de Educação - Mesa: Como a Avaliação Escolar pode ir além das provas e das formas tradicionais? 
Qual o papel da Autoavaliação, dos Projetos, da Participação e das Habilidades dos alunos? Na foto: Alexandre Ventura 

(Portugal); Vasco Moretto (DF); Sandra Bozza (PR), Thereza Penna Firme (RJ) e Cipriano Luckesi (BA) 

 

 

Eliane Schlemmer: “Como os dispositivos de tecnologia móvel, como celulares e smartphones, podem servir de organização 
e apoio à aprendizagem? Situações práticas à altura dos alunos e professores.” 
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CONFERÊNCIA FORGES 

Inicialmente, cabe destacar o que é o FORGES. Trata-se da Associação Fórum da 

Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa (FORGES) que tem 

como objetivo “desenvolver e consolidar uma rede de forma a articular os órgãos de gestão 

das diferentes instituições de ensino superior, técnicos, responsáveis da administração 

ligada ao setor e investigadores cujo objeto de estudo centrem nas políticas do ensino 

superior, principalmente, nos países e regiões de língua portuguesa. Desta forma, tem-se 

como principais atribuições da FORGES: 

 criação de uma rede entre investigadores e acadêmicos, dirigentes e técnicos com 

experiência e atividades de gestão universitária do ensino superior, que promova um 

intercâmbio de experiências a partir do estudo e investigação sobre esta área; 

 organização de uma conferência anual num dos países e regiões de língua 

portuguesa, para apresentação de trabalhos e discussão de temas relevantes para a 

gestão universitária; 

 edição de um sítio com notícias, textos e artigos relevantes, que constitua um 

instrumento de partilha permanente entre os aderentes e os interessados nesta 

área; 

 editoração de uma revista eletrônica com artigos originais sobre os conteúdos 

científicos ligados a esta área da gestão universitária; 

 elaboração de uma Newsletter semestral; 

 promoção de estudos sobre o ensino superior, reunindo investigadores dos países de 

língua portuguesa; 

 desenvolvimento e validação de séries estatísticas sobre o ensino superior nos países 

de língua portuguesa (alunos, diplomados, docentes, investigadores, não docentes, 

orçamento, apoio social, etc.), com a publicação de um relatório anual com a 

informação recolhida; 

 organização de cursos de pós-graduação sobre a gestão universitária envolvendo 

diferentes instituições universitárias; 
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 incrementação de estágios e visitas de formação, favorecendo o intercâmbio entre os 

responsáveis pela gestão das instituições interessadas e aderentes.”(fonte: sítio do 

FORGES) 

A Educação Superior da Rede FAETEC foi convidada a participar da 1ª Conferência do 

Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa – FORGES44 

realizada em Lisboa (Universidade de Lisboa) e Coimbra (Universidade de Coimbra) nos dias 

14, 15 e 16 de novembro de 2011, que teve como tema: “Os desafios da Gestão e da 

Qualidade do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa”.  

O Diretor, Prof. Fernando Mota, juntamente com o Prof. Ricardo Portella, 

apresentaram o trabalho “A MANDALA RIZOMÁTICA: a realidade de uma formação técnica e 

humana do homem contemporâneo”. 

Na 2º Conferência do FORGES, em 2012, realizada em Macau, no período de 6 a 8 de 

novembro, a Delegação da FAETEC foi presidida pelo Professor Elder Lugon, Presidente da 

Instituição à época, além das participações da Professora Maria Cristina Lacerda, Vice-

Presidente Educacional e Fernando da Silva Mota, Diretor da Educação Superior da FAETEC. 

O 2º FORGES teve como tema central:  

No Auditório do Instituto Politécnico de Macau/China foi realizada a apresentação do 

Prof. Elder Lugon, Presidente da FAETEC, na Plenária do 2ºFORGES na Cidade de Macau. O 

Presidente da FAETEC levou as Propostas de Internacionalização da FAETEC e a Política 

Pública das Faculdades de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro - FAETERJs. Sua 

apresentação culminou com a projeção de um vídeo Institucional com as mensagens do 

Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sergio Cabral Filho, da Prof. Maria Cristina Lacerda, 

Vice-Presidente Educacional da FAETEC e do Prof. Fernando Mota, Diretor de Educação 

Superior da FAETEC. A Mesa foi presidida pelo Prof. José Barata-Moura, Ex-Reitor da 

Universidade de Lisboa e contou ainda com a apresentação do Prof. Orlando da Mata, da 

Universidade Agostinho Neto de Angola. 

                                                           
44

 Aqui o link com a programação das sessões paralelas: 

http://www.forumgestaoensinosuperior2011.ul.pt/paineis.pdf  

http://www.forumgestaoensinosuperior2011.ul.pt/paineis.pdf
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Importante destacar que a FAETEC tem assento no Conselho Fiscal do FORGES, 

através do Prof. Fernando Mota e continua até hoje. Trata-se de um importante este espaço 

de interlocução do Brasil com os demais Países e Regiões de língua portuguesa. 

O NUPPE/DESUP (Núcleo de Projetos, Pesquisa e Extensão) também esteve presente 

na 3ª Conferência FORGES45, em 2013, sobre o tema: “Política e Gestão da Educação 

Superior nos países e regiões de Língua Portuguesa”, apresentando o trabalho “Escola 

Mandala: uma escola certificada ISO 9001”, dentro da Sessão Paralela 6 com o Eixo Temático 

“Qualidade, Avaliação e Regulação da Educação Superior”. O Diretor da DESUP, Prof. 

Fernando Mota, apresentou um trabalho na Sessão Paralela 7, com o Eixo Temático 

“Inovação e Tecnologia na Educação Superior”. A Conferência foi realizada no Mar Hotel, na 

cidade de Recife, no período de 04 a 06 de dezembro. O evento teve a participação de 

autoridades governamentais dos países e regiões de língua portuguesa, incluindo o Vice-

prefeito de Recife, Luciano Siqueira, o vice-cônsul de Portugal, Adriano Moutinho, o reitor da 

Universidade Federal de Pernambuco, Anísio Brasileiro, entre outros. 

A apresentação abordou a concepção e implementação do Projeto Escola Mandala, 

em 2006, no IST-Rio, hoje Faeterj-Rio, que é uma Escola com a certificação ISSO 9001, além 

de ter obtido conceito 4 em todos os ENADES que participou.  

Ao pensar-se o projeto das instalações de um instituto tecnológico, viu-se a 

oportunidade de se repensar a escola em uma proposta inovadora, divulgando-se a ideia 

norteadora e estrutural na denominação do projeto, de “Mandala”. Uma Mandala 

representa o Universo abrigando de forma simbólica as forças da natureza. A Mandala por 

despertar um grau maior de consciência e autoconhecimento acaba por levar à 

transformação, trazendo de volta o conceito de impermanência. O homem que não muda 

está condenado à involução e à desintegração de sua identidade. A partir da denominação 

de um projeto de escola como Projeto Mandala, pesquisou-se o sentido da mandala como 

rede e os significados dados ao termo “rede” desde o surgimento das redes de 

                                                           
45

 Aqui o link da 3ª Conferência FORGES: http://www.aforges.org/3a-conferencia/ .Link com a Programação do 

Evento: http://www.aforges.org/wp-content/uploads/2017/03/Folheto_FORGES2013_versao_11-11-2013.pdf . 

Link com a Ata que contém os resumos de todas as Comunicações: http://www.aforges.org/wp-

content/uploads/2017/03/Atas.pdf os resumos encontram-se nas páginas 53 e 63 e o texto completo está 

publicado no link: http://www.aforges.org/wp-content/uploads/2017/03/H-Ribeiro_T-Santos_Escola-

Mandala.pdf  

http://www.aforges.org/3a-conferencia/
http://www.aforges.org/wp-content/uploads/2017/03/Folheto_FORGES2013_versao_11-11-2013.pdf
http://www.aforges.org/wp-content/uploads/2017/03/Atas.pdf
http://www.aforges.org/wp-content/uploads/2017/03/Atas.pdf
http://www.aforges.org/wp-content/uploads/2017/03/H-Ribeiro_T-Santos_Escola-Mandala.pdf
http://www.aforges.org/wp-content/uploads/2017/03/H-Ribeiro_T-Santos_Escola-Mandala.pdf
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computadores. O círculo da Mandala se completa na ação pedagógica e, principalmente, 

relacionamento humano, social e ambiental, que a equipe docente da Faculdade de 

Educação Tecnológica do Rio de Janeiro – Campus Rio (FAETERJ-Rio) da FAETEC, implantou 

sob o nome de Escola Mandala. Entre os resultados obtidos pode-se destacar o Conceito 4 

no ENADE (em todos os que participou) e a obtenção da Certificação da ISO 9001. 

O Diretor da DESUP, Prof. Fernando Mota, falou sobre “A Tecnologia como meio de 

conquistar a excelência no Ensino”, discorrendo sobre as “diversas possibilidades 

pedagógicas que convergem para o uso intenso da Tecnologia, com o apoio de ferramentas 

específicas e o uso da internet e do mundo virtual em uma rede, imensa e dispersa, que 

conecta ideias individuais a outras ideias, a outros textos e a outras visões e possibilidades” 

(Mota, 2013) e a importância da gestão de um curso superior de tecnologia em tomar 

providências e cuidados para obter sucesso com a utilização dessa tecnologia na Educação. 

Em 2016, a 6º Conferência do FORGES foi realizada na cidade de Campinas, na 

UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas), com o tema: "Para que(m) servem a 

universidade e as instituições do ensino superior? Balanços, proposições e desafios acerca 

do papel das IES no séc XXI". Inserida na Sessão Paralela 2, cujo Eixo Temático foi “Os 

Contributos do Ensino Superior Face aos Novos Desafios Sociais”, a Educação Superior da 

Rede FAETEC participou apresentando o trabalho “Tetra Chave: Ferramenta para Inclusão no 

Ensino Superior”46, sob a coordenação da Prof. Marcelina França, membro da equipe da 

DESUP. 

Trata-se de um Projeto Guarda-chuva, que visa a inclusão e participação das 

professoras neste processo. A Tetra Chave é uma ferramenta para inclusão em processos 

educacionais desenvolvidos nas Unidades de Educação Superior da Diretoria de Educação 

Superior da Rede Faetec e é composta por quatro vértices norteadores que possibilitam ser 

usada para identificar e analisar os traços individuais de funcionalidade do discente no seu 

contexto social e dinâmica pedagógica. A Tetra-Chave inclui: o Index para Inclusão, que é o 

documento que define a inclusão na forma de valores colocados em prática e é utilizada por 

                                                           
46

 Aqui o link do texto publicado: http://www.aforges.org/wp-content/uploads/2016/11/10-Marcelina-Franca-

et-al_Tetra-chave.pdf . Este é o link da 6ª Conferência FORGES: http://www.aforges.org/6a-conferencia/  

http://www.aforges.org/wp-content/uploads/2016/11/10-Marcelina-Franca-et-al_Tetra-chave.pdf
http://www.aforges.org/wp-content/uploads/2016/11/10-Marcelina-Franca-et-al_Tetra-chave.pdf
http://www.aforges.org/6a-conferencia/
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setores tanto Governamentais, como da sociedade civil para realizar políticas sociais, saúde, 

educação, economia etc. 

Tendo e vista a complexidade do processo de inclusão para todos os atores nele 

envolvidos, “uma abordagem e uma perspectiva multifocal são aquelas que melhor 

conferem desembaraço às rotas inclusivas. Neste contexto multifocal há a necessidade do 

comprometimento de diferentes agentes e especialistas envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem - docentes, pedagogos e outros - na elaboração de um Parecer Pedagógico 

onde estejam detalhados e contextualizados os procedimentos de identificação das 

necessidades educacionais especiais, sejam estas de natureza sócio-econômica e/ou clínica, 

embasadas ou não por laudo médico.”(França, 2016). 

Um dos produtos deste Projeto é o Trabalho de Conclusão de Curso “Inclusão em 2 

cliques”, realizado por aluno da FAETERJ-Rio, coordenado pelo Prof. José Wilson e com 

atuação conjunta de Alexandre Medeiros e Marcelina França, da equipe DESUP, sendo esta 

última a responsável pelo Projeto Tetra-chave. 

 

 

1º FORGES – Fernando Mota e Ricardo Portella – Lisboa 2011 
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2º FORGES – Maria Cristina Lacerda (Vice-Presidente Educacional) e Elder Lugon (Presidente) 

 

 

2º FORGES – Fernando Mota (Diretor DESUP), Prof. Antonio Vico Manas (PUC - São Paulo) e  
Maria Cristina Lacerda (Vice-Presidente Educacional) – Macao 2012 
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2º FORGES – Fernando Mota (Diretor DESUP) 

 

 

Elder Lugon (Presidente da FAETEC) 
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Elder Lugon (Presidente) à direita 

 

Mesa de Abertura FORGES: Luciano Siqueira (Vice-prefeito Recife), Priscila Candido (Rep. do Sec de Educação 
Superior MEC), Arlindo Chilundo (Vice-Ministro Educação Moçambique), Luisa Cerdeira (Pres. 

FORGES/Universidade de Lisboa), Anisio Brasileiro (Reitor UFPE), Antonio Miguel (Sec. Estado do Ensino 
Superior Angola), Adriano Moutinho (Vice-consul Portugal), Arnaldo Mendes Diretor Geral Ensino Superior e 

Ciência e Inovação Cabo Verde) 
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António Sampaio da Nóvoa – Universidade de Lisboa – 3ª Conferência FORGES – Recife – 2013 

 

Albano Ferreira (Reitor da Universidade Katyavala Bwila - Angola), Lei Heong Yok Pres. Inst. Politécnico Macau), Manuel 
Assunção (Reitor Univ. de Aveiro Portugal), Nilma Lino (Reitora UNILAB Brasil), Marcos Formiga (CNPq Brasil) – 3ª 

Conferência FORGES – Recife – 2013 
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Bartolomeu Varela (Pro-Reitor Univ. Cabo Verde) – 3ª Conferência FORGES – Recife – 2013 

 

Higina Sanca (Sec. de Estado do Ensino Superior Guiné Bissau) – 3ª Conferência FORGES – Recife – 2013 
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3º FORGES – Apresentação de trabalho: “Escola Mandala: uma escola certificada ISO 9001” – Themis Aline Calcavecchia dos 
Santos (DESUP e Faeterj-Rio) 

 

Prof. Yara Kassab, pesquisadora em Ciências e Educação, Prof. Antonio Vico Manas, da PUC - São Paulo, Themis Aline 
Calcavecchia dos Santos, coord. de Extensão e Pesquisa/DESUP e Prof. Fernando Mota, Diretor da DESUP 
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Presidente do FORGES, Luisa Cerdeira e Magnifico Reitor da Unicamp, José Tadeu Jorge 

 

 

 

6º FORGES Plenária – Campinas 2016 
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6º FORGES –  

 

 

Marcelina Marri Baptista Coutinho França (DESUP), Maria Luísa Machado Cerdeira (Presidente FORGES) e  
Fernando da Silva Mota (Diretor DESUP) 
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CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL 

 

Nos dias 09 e 10 de dezembro de 2013, o NUPPE/DESUP marcou presença no 

Congresso Internacional de Direito Ambiental, organizado pelo STJ e pelo Centro de Estudos 

Judiciários do Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF), em Brasília. O Congresso teve a 

presença de professores e pesquisadores de Universidades internacionais, além de 

entidades internacionais dedicadas ao estudo do Direito Ambiental, Ministros do STJ, 

desembargadores, juízes federais, membros do Ministério Público de todas as esferas 

(Federal e Estadual), professores de Direito Ambiental e Advogados. A relevância do 

Congresso consiste no fato do reconhecimento da importância da preservação do Meio 

Ambiente para as presentes e futuras gerações. Vários foram os julgados do STJ trazidos ao 

Congresso para demonstrar a atuação do Poder Judiciário na defesa do meio ambiente. 

A Conferência de Abertura foi com a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, 

que reiterou a necessidade de se preservar o meio ambiente e relatou as ações que estão 

sendo efetivadas pelo Governo para evitar os danos ambientais, dentre as quais destacou a 

implantação do CAR (Cadastro Ambiental Rural), que é importante para a regularização das 

propriedades e posses rurais, visando a reduzir o desmatamento. Trata-se de um registro 

obrigatório para os proprietários de terra e será um meio para informarem as condições de 

suas terras - em especial as áreas de Reserva Legal (RL) e Área de Preservação Permanente 

(APP), áreas de floresta que não poderiam ser cortadas na propriedade. 
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Des. Leila Mariano (Pres. do TJRJ), Ministro Felix Fischer (Pres. do STJ), Ministro Arnaldo Esteves Lima 
(Corregedor Geral da Justiça Federal) - Congresso Internacional de Direito Ambiental – Brasília 2013 

 

 

Izabella Teixeira - Ministra do Meio Ambiente - Congresso Internacional de Direito Ambiental – Brasília 
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Izabella Teixeira Ministra do Meio Ambiente 

 

 Valdinar Monteiro de Souza (Assessor Jurídico Câmara Municipal de Marabá) e Themis Aline Calcavecchia dos Santos 
(DESUP e Faeterj-Rio) – Congresso Internacional de Direito Ambiental – 2013 – Brasília 
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Carl Bruch (Environmental Law Institute - EUA) e Gustavo Alanis (Centro Mexicano de Direito Ambiental) 

 

 
Claudia de Windt (OEA), Silvia Capelli, Carl Bruch (Environmental Law Institute - EUA), Gustavo Alanis (Centro Mexicano de 

Direito Ambiental) 
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Vladimir Magalhães (Coordenador APRODAB) e Guilherme José Purvin de Figueiredo (IBAP/APRODAB) - Oficina da 
Advocacia Púbilca e Privada 

 

 

Ben Boer (University of Sydney - Australia) 
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Ben Boer (University of Sydney - Australia), Jamie Benedickson (University of Ottawa - Canada), Owen McIntyre 

(University College Cork - Irlanda) 

 

 
Ministro Humberto Martins (STJ) Ministro Arnaldo Esteves Lima (Corregedor Geral da Justiça Federal), Ministro 

Hermann Benjamin (STJ) e Mauro Campbell Marques (STJ) 
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Ministro do STJ Hermann Benjamin - Congresso Internacional de Direito Ambiental – Brasília 2013 

 

Des. Maria Collares, Isabella Guerra (Makenzie), Lyssandro Siqueira, Themis Aline (DESUP) e Firly Nascimento Filho (Coord. 

Curso de Direito PUC-Rio) 
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Silvia Capelli (MP do Estado do RS), Márcia Leuzinguer (Proucradora PR), Ana Cláudia Graf (PGE Paraná), Guilherme José 
Purvin de Figueiredo (Procurador SP), Márcia Carneiro Leão (Mackenzie Campinas), Valdinar Monteiro de Souza (Prefeitura 

Marabá – Assessor Jurídico), Lyssandro Siqueira (Procurador MG) e Themis Aline Calcavecchia dos Santos (DESUP) 

Bett Londres – 2013, 2014, 2015 e 2016 

Em razão da sua participação nos Encontros de Líderes em Educação, organizado pela 

Cisco, a FAETEC foi convidada para participar da Delegação da Cisco na Bett Londres 2013. 

Foi a primeira vez que a Cisco levou uma delegação do Brasil para o evento. A Cisco é uma 

das apoiadoras deste que é o maior evento de Tecnologia Educacional do Mundo. 

Com sede em Londres, a British Educational Training and Technology Show, hoje 

conhecida apenas como Bett, é uma feira anual que mostra o uso da Tecnologia da 

Informação na Educação. O evento foi realizado pela primeira vez em janeiro de 1985 com a 

“Exposição Alta Tecnologia e Computadores na Educação", no Centro Barbican, em Londres, 

com apoio da Associação Britânica de Fornecedores para Educação. À medida que o uso da 

tecnologia em Educação foi aumentando, o mesmo ocorreu com a exposição e em 1993 a 

exposição passou a ser realizada no Olympia, também em Londres. 

https://www.facebook.com/Dr.Valdinar
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O evento também se expandiu, o que antes era apenas uma exposição de tecnologia 

com apresentação de produtos de empresas multinacionais como Microsoft, Google e Apple 

Inc. abriu espaço para pequenas empresas de um único produto e, também, criou zonas 

temáticas para expositores. Além de vários seminários e palestras para todos os níveis 

educacionais e com grandes nomes tanto de criadores destas ferramentas tecnológicas, 

como de educadores que as usam em salas de aula, numa troca de experiências 

enriquecedora. Em tempos onde os ambientes modernos de aprendizagem estão se 

tornando mais móveis e aprender em qualquer lugar é cada vez mais uma possibilidade, os 

visitantes da Bett tem a oportunidade de explorar como a tecnologia pode aprimorar o 

aprendizado e aumentar a sua eficiência. 

Em 2013, em consequência de seu crescimento, tanto em número de expositores, 

como em países participantes, a Bett passou a ser realizada no Centro ExCel, nas Docklands 

de Londres, onde permanece até hoje. A Bett celebrou o seu 30º aniversário em 2014 num 

evento que atraiu mais de trinta e cinco mil visitantes de um total de cento e treze países. 

Uma característica da Bett é procurar inovar sempre e neste sentido, em 2015, foi criada a 

Bett Future, dentro da exposição, onde foram selecionadas, por educadores experientes e 

especializados, trinta Start-Ups que expuseram seus produtos. 

Technology in Higher Education (Tecnologia na Educação Superior) 

O uso da tecnologia em sala de aula é um processo sem retorno. Há uma constatação 

de que as novas gerações estão cada vez mais interativas com todos os tipos de ferramentas 

(celulares, tablets etc.). A expectativa do estudante nunca teve um papel tão importante na 

tomada de decisões da Universidade. Hoje, os estudantes trazem os seus equipamentos para 

o campus, oferecendo um suporte vinte e quatro horas ou personalizando o aprendizado, 

isto faz a pressão sobre as universidades para corresponder ser imensa quando se refere à 

tecnologia. 

A “Tecnologia para a Educação Superior” foi uma inovação na edição da Bett 2013. 

Trata-se de uma Conferência de três diascom a finalidade de oferecer uma visão clara e 

crítica aos educadores e aos profissionais da educação superior que procuram melhorar o 

processo de ensino e aprendizagem. 
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A Tecnologia na Educação Superior na Bett 2013 criou um espaço para que os 

profissionais envolvidos dividam ideias, olhem para o futuro e utilizem a tecnologia na 

tomada de decisões. Em mais de quatorze horas de seminários, experts em Educação 

Superior e seus pares no mundo corporativo proporcionaram um mergulho na utilização da 

tecnologia. 

School Leaders Summit (Encontro de Líderes de Escolas) 

O espaço educacional é um dos que está constantemente evoluindo e cada escola no 

Reino Unido está pensando sobre como pode lidar com estas mudanças. Desde a nova 

estrutura até as mudanças na avaliação do Currículo Nacional e da transformação 

acadêmica, os objetivos estão mudando e isto pode ser impossível de se manter. As equipes 

de gerenciamento das escolas se encontram diante de um ambiente flutuante e estão sob 

pressão para se adaptar e para se prepararem. 

O School Leaders Summit (Encontro de Líderes de Escolas), que aconteceu pela 

primeira vez na Bett 2013, oferece aos líderes seniors de Estabelecimentos de Educação 

Básica a oportunidade de ouvir outros profissionais da Educação que podem ajudar a 

entender as mudanças que vem ocorrendo. Acontecendo junto com a Exibição da Bett, o 

School Leaders Summit é um Fórum de discussão sobre as questões educacionais e uma 

perspectiva de experts em como as escolas podem se preparar melhor para as mudanças 

que o uso da tecnologia está impondo. Educadores que têm sido reconhecidos por suas 

práticas apresentam estudos de casos inspiradores para motivar seus pares e estimular o 

diálogo sobre como promover a excelência na educação. 

Como dito anteriormente, a FAETEC participou da Bett 2013 com a presença do 

então Presidente, Celso Pansera, da Vice-Presidente Educacional, Maria Cristina Lacerda, do 

Diretor da Educação Superior, Fernando Mota e da Coordenadora do Núcleo de Projetos, 

Pesquisa e Extensão (NUPPE) à época, Themis Aline Calcavecchia dos Santos. Desde então, a 

FAETEC, através da Diretoria de Educação Superior – DESUP, tem sido parte integrante da 

Delegação da Cisco na Bett. 

Em 2013, a Programação desenhada pela Cisco para a sua Delegação do Fórum de 

Líderes do Brasil em Educação & Tecnologia foi a seguinte:  
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 Sala Cisco no Excell Center de uso exclusivo para a Delegação de Líderes do Brasil 

durante a semana do Bett que funcionou como MEETING POINT; suporte 

 Logístico para reuniões; descanso; café; lanches etc.  

 Visita assistida a alguns estandes selecionados, entre eles SMART e da e-BEAM, 

para facilitar a chegada e também garantir uma recepção VIP em termos de 

demonstrações de novidades etc. 

 Visita ao Cisco Executive Briefing Center em Bedfont Lakes – Londres que incluiu 

reunião com Executivos Senior  da Cisco Systems sobre o  Mercado de Educação - 

Europeu e Mundial; apresentações e demonstrações  de Soluções Cisco de última 

geração para Educação que estão sendo adotadas por Universidades e Escolas na 

Europa. 

 Evento exclusivo para a Delegação Brasileira organizado pelo BETT; Consulado 

Britânico no Brasil e Cisco Brasil. 

A Coordenadora do Núcleo de Projetos, Pesquisa e Extensão participou da Bett 2014, 

na Delegação da Cisco, representando a FAETEC. 

Alguns exemplos das atividades desenvolvidas durante o evento. A Bett criou um 

estande dedicado a Educação Superior, além do espaço que no ano anterior havia sido 

apresentado apenas com Seminários para convidados especiais, agora há um espaço dentro 

do Show. O espaço recebeu o nome de “Learn Live Higher Education”. Uma das palestras 

assistidas foi a "Online practical science: interactive observations and experiments in The 

OpenScience Laboratory". O OpenScience Laboratory47 foi lançado em julho de 2013 com um 

generoso financiamento da Wolfson Foundation e da Open University (OU). Ele dá acesso a 

uma experiência de interatividade na prática da ciência a estudantes em qualquer lugar e a 

qualquer momento a internet está à disposição dos alunos. O palestrante foi o Professor 

Nick Braithwaite, Co-Director of eSTEeM and Director of the OpenScience Lab, The Open 

University. 

Dentro das atividades propostas para a Educação Superior, a DESUP participou do 

Technology in Higher Education Summit, assistindo às palestras: "The impact of integrating 

mobiles into the learning environment", por John Traxler, Professor of Mobile Learning, 

                                                           
47

 Sítio do OpenScience Laboratory  www.opensciencelab.ac.uk. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.opensciencelab.ac.uk%2F&h=ATMGpIIogrPiFRC2rKP1gRwR98b8jZOQNXG311G8mPyOvzJPa2-7CtR5lrC2bckTWx_s_zZlVFL0eCHt-uaedZsMYAFjIJf7SHV0-PJav-yMlLGhZNUNlHPWV53iedQCSHW9wMlAtk_XNBhaOA&enc=AZMwqfrMLVtnSjRX6J33YMHLt0NMkmkmrJxFdCJU_HCRQhRuAnSI3-GrQid9n5X2l3CbSzJM7G2VVoZ128hGCK4eGbitNbuc3bMDihJ9QKQa1iBOAgBEJvq4PDPF6Svczt2p4-HPrS6xYpRZUGiI_HP8iZZcXclfVUKHtB-7Ha2lyS0gqCFB6qQTOa6rT7N76jo&s=1
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Wolverhampton um pequeno estudo sobre como as ferramentas móveis permitem que os 

estudantes e acadêmicos tenham maior controle e escolha sobre como eles vão gerar, 

discutir, armazenar e transmitir a informação. 

Outro debate assistido foi “Criando espaços flexíveis de aprendizado para o 

estudante do futuro”, com os painelistas Dr Graham Walton, Head of Planning and 

Resources Library, Loughborough University e Liz Waller, Deputy Director for Information 

and Head of Information Services, University of York. A palestra versou sobre adaptar os 

locais de trabalho e bibliotecas para acomodar BYOD (Bring Your Own Device), apoiar o 

aprendizado colaborativo e oferecer acesso online aos recursos. Prover hardware e pontos 

de recarga de baterias. 

“Mudando de monografias e múltipla escilha: desenvolvendo avaliações eletrônicas 

para um aprendizado efetivo”, foi o tema trazido por Liz Falconer, Director, Education 

Innovation Centre, UWE. Esta sessão discutiu uma vasta mostra de avaliações que são 

possíveis graças ao uso da tecnologia online, as quais dão acesso ao aprendizado e 

oportunidades de trabalho colaborativo. 

"MOOCs Debate: The future or next big hype?" foi um painel que debateu se as 

ferramentas móveis irão modificar a pedagogia na Educação Superior. 

Outro Painel interessante foi "£9k a year: changing the university experience and 

student expectations". Este painel teve a participação de estudantes discutindo as suas 

percepções acerca das prioridades para as Instituições na era do aumento da verba a ser 

investida em Educação. A mediadora foi Juliet Morris, Journalist and Broadcaster e os 

palestrantes foram Hana Mori, Student, UCL; Daniel De Sosa, Student, UEL e Mariam Irshad, 

Student, UEL. 

Dentro da School Leaders Summit, a DESUP participou das discussões sobre "An in-

depth analysis of the key findings of the PISA Report" palestra apresentada por Michael 

Davidson, Head of Early Childhood Education and Schools Division, OECD. Outra palestra 

assistida foi "Case Study: Shared Service Initiative", por Jim LaPlante, IT Director, Upper 

Canada College, Toronto, que abordou sobre como dividir iniciativas de serviços e 

colaboração melhoraram as Instituições de Ensino no Canada. 
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No espaço da feira, no Bett Arena, Stephen Heppell, da Educational Technology 

Visionary, Heppell.net, um dos maiores expoentes em Tecnologia Educacional, falou sobre 

"Interested in the transformational power of big data? How should you be using it?”. 

A participação na Bett 2014 – Londres foi muito intensa. Foram quatro dias de 

intenso aprendizado e também de constatação de que a Direção da Faeterj-Rio (IST-Rio) está 

no caminho certo ao querer incentivar que, cada vez mais, os discentes levem seus notes, 

smarts etc., dentro da perspectiva BYOD (Bring Your Own Device). Os mobiles devices estão 

aí e devem servir ao aprendizado. 

 

 

Fernando Mota, Maria Cristina Lacerda, Celso Pansera e Themis Aline – Bett 2013 – Londres 

 

http://heppell.net/
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Themis Aline e Fernando Mota – Bett 2013 – Londres 

 

 

 

Themis Aline, Maria Cristina Lacerda, Celso Pansera e Fernando Mota – Bett 2013 – Londres 
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Fernando Mota, Themis Aline e Maria Cristina Lacerda – estande da LEGO – Bett 2013 

 

 

 

 

Themis Aline, Fernando Mota, Maria Cristina Lacerda, Gordon Brown (CEO i2i – organizadora da Bett);  
Katy McDonnell (Diretora da i2i), Celso Pansera e Ricardo Santos (Cisco) 
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Delegação Brasileira da Cisco na Bett 2014 

 

Stephen Heppell, Educational Technology Visionary, Heppell.net – Bett 2014 

http://heppell.net/
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Apresentação de Steve Ryan, Diretor do Centre for Learning Technology - London School of Economics – Bett 
2014 

 

 

Bett Londres 2014 
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Michael Davidson – Chefe de Educação dos Anos Iniciais e Divisão de Escolas da OECD – Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico – Bett 2014 

 

John Traxler – University of Wolverhampton – Bett 2014 
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Themis Aline Calcavecchia dos Santos – Coord. de Pesquisa e Extensão DESUP 

 

Vista aérea da Bett – ExCell – Londres 2014 
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Nick Braithwaite, Co-Director of eSTEeM and Director of the OpenScience Lab, The Open University – Bett 2014 

 

 

Nick Braithwaite, Co-Director of eSTEeM and Director of the OpenScience Lab, The Open University – Bett 2014 
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Graham Walton – Bett 2014 

 

Liz Falconer – Bett 2014 
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Liz Falconer – Bett 2014 

Bett 2015 – Londres 22 a 24 de janeiro 

A Coordenação do Núcleo de Projetos, Pesquisa e Extensão – NUPPE – participou da 

Bett Londres 2015, integrando a Delegação de Líderes em Educação da Cisco, coordenada 

por Ricardo Santos. Este ano contou com a participação de mais de cinquenta mil inscritos.  

A Cisco passou a organizar visitas técnicas nos dias que antecedem a Bett Londres. 

Esse ano a Delegação foi visitar a Coventry University, que iniciou suas atividades como um 

curso Politécnico e hoje possui vários cursos não só em nível técnico, como também, de nível 

superior. A Coventry University ganhou o Prêmio de Universidade do Ano de 2015. 

Vários foram os projetos visitados, entre eles, os que mais chamaram atenção foram 

o Serius Games, e o Sala de Aula em 3D, onde os alunos têm a oportunidade de vivenciar a 

prática de suas atividades através de visualização em 3D. Com isso, os alunos de Engenharia 

Civil, Construção Civil, por exemplo, podem percorrer qualquer lugar de uma obra sem 

correr riscos de acidentes, através do curso Construction in 3D. Foram também apresentados 

Open midia, ethical hacking, robotics. 
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Coventry University 

 

 

Aulas de Construção Civil em 3D 
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Aulas de Construção Civil em 3D 

 

Themis Aline e Adriana Rivoire Menelli de Oliveira (Unilassale Canoas – Rio Grande do Sul) – Coventry 
University 
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Palestra sobre OpenMedia - Coventry University 

 

 

Jonathan Shaw e Shaun Hides – OpenMedia – Coventry University 
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Um dos diferentes tipos de sala de aula – Coventry University - 2015 

   

Escola Politécnica – Coventry University  
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Simulador de Voo – Escola Politécnica – Coventry University 

Ethical Hacking 



511 

 

Ethical Hacking – Coventry University 

Outra visita foi à University of Cambridge, tradicional Universidade inglesa com mais 

de 900 anos de existência, que mostra como tradição e alta tecnlogia podem andar juntas 

em matéria de Educação. 

"Aprendizagem digital refere-se à interação de aprender, ensinar e a tecnologia. Não 

é sobre a tecnologia, mas, uma aproximação entre aprendizado e ensino que visa melhorar e 

facilitar o sucesso da aprendizagem, tirando o máximo de dispositivos digitais e tecnologias, 

dentro e fora da sala de aula". (Carrier & Lewis, 2014)48. 

O Digital Learning Now define Aprendizagem Digital como "uma aprendizagem 

facilitada pela tecnologia que dá aos estudantes elementos de controle sobre o tempo, 

lugar, caminho e/ou ritmo" (Digital Learning Now, 2014). 

 

                                                           
48

 Palestra apresentada na visita da Delegação da Cisco à Cambridge University. Carrier, M. and Lewis, R. Digital 

Learning. Cambridge English. Cambridge University. 2014. 
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Cambridge University – 2015 

 

 

 

Cambridge University - 2015 
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Albert Einstein – Cambridge University - 2015

 
Manuscrito de Newton – Principia – Cambridge University - 2015 
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Cambridge University - 2015 
 

 
 

Cambridge University – 2015 
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Cambridge University – 2015 

 

 

Cambridge University – 2015 
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Adriana Rivoire Menelli de Oliveira (Unilassale Canoas), Geraldo Almeida (Secretário de Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho do Município de Sorocaba - SP) e Themis Aline Calcavecchia dos Santos (Coord. Pesquisa e Extensão DESUP) – 

Cambridge University 2015 

 

 
Ted Briscoe – Cambridge University – 2015 
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Cambridge University - 2015 

 

Cambridge University - 2015 
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Themis Aline (Coordenadora de Pesquisa e Extensão DESUP e Ricardo Santos (Coordenador da Delegação Cisco e Líder de 
Estratégia e Operações da Vertical de Educação para a Cisco Systems no Brasil e América do Sul) - Bett Londres 2015 

 

Sensor de solo – Bett 2015 
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Bett Londres 2016 

Entre os principais palestrantes da Exibição no ExCell estava Sugatra Mitra, Professor 

de Educational Technology e Diretor do Centro de Pesquisa Interdisciplinar da University of 

Newcastle, que falou sobre Currículo e a importância da mudança de comportamento dos 

professores na sala de aula. Inicialmente, a mudança tem que partir da forma como são 

feitas as avaliações, por exemplo, se as avaliações são feitas exigindo que o aluno memorize 

o conteúdo, então, logicamente, os professores não tem outra escolha senão encorajar a 

memorizar. Então, primeiro há que se fazer pequenas mudanças na forma de se avaliar, 

consequentemente, o comportamento dos professores irá mudar e também o currículo. 

Também, na abertura, a Secretária de Estado de Educação da Inglaterra, Nicky 

Morgan, encerrou oficialmente o Fórum Mundial de Educação e abriu a Bett 2016, 

ressaltando a importância do investimento que o Governo vem fazendo em tecnologia 

educacional, pois possibilita o acesso a qualquer estudante, em qualquer parte do Reino 

Unido. 

Nas sessões especiais para a Delegação da Cisco, Ricardo Santos, abriu os trabalhos, 

dando as boas-vindas a todos os participantes da Delegação na Bett 2016. A parte da manhã 

teve a temática Trends, com três sessões que abordaram diferentes aspectos. A Sessão 1 

teve a Palestra da CISCO sobre “Delivering Higher Education in a Connect World – The 

importance of a digital Strategy, com Christofer Blankhorn, que é Especialista da Cisco.  

Na Sessão 2 a apresentação foi sobre Education & Technology: Trends, com o Lord Jim 

Knight, Director da TES e ex-membro do Parlamento e ex-Ministro de Estado para Emprego e 

Reforma do Bem-estar social. 

Na parte da tarde aconteceram outras três sessões que abordaram o tema Smart 

Nations. A Sessão 1 tratou do tema sob o aspecto “The Elements of Smart Nations, from 

Knowledge Capital to Learning Societies”, com o Dr Tarek Shawki, Secretário Geral do 

Presidente do Egito e Cônsul Especial para o Futuro da Educação do Egito. Na Sessão 2 

abordou-se “The concept of Smart Nations and describe how Egypt is approaching the detail 

of the delivery of knowledge capital and a learning society” com o Prof Jim Wynn, CEO 

Imagine Education e Gavin Dykes, Programme Director of Education World Forum. E 

finalmente, a Sessão 3 “Solutions - How to take steps towards building a SmartNation”, esta 
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sessão mostrou insumos de companhias globais abordando: a) Large scale skills training; b) 

Development of professional behaviours and communities of practice; c) High stakes 

programme management and delivery. Participaram Gavin Dykes, Programme Director – 

Education World Forum; Adrian Godfrey, Head of Strategic Alliances, Pearson; Amanda Peck, 

Head of Capability, Babcock International e JimWynn, CEO Imagine Education. 

Neste ano a Programação incluiu a visita ao Institute of Education da University 

College London, a University of Northampton e a Cambridge University, incluindo a 

Cambridge University Press. 

No Institute of Education - University College of London, foram feitas sessões 

especiais para a Delegação da Cisco a saber: Sessão 1 “Education and technology in schools”, 

apresentada por Diana Laurillard, Professor of Learning with Digital Technologies; Sessão 2 

“Education and technology in HE”, apresentada por Martin Oliver, Head of the Centre for 

Doctoral Education, Professor of Education and Technology e a Sessão 3 “Education for 

innovation and independent learning”, por David Scott, Professor of Curriculum, Pedagogy 

and Assessment, UCL Institute of Education e Professor Ronaldo Mota, Reitor da 

Universidade Estácio de Sá. A Delegação foi conduzida pelo Prof. Mike Winter OBE - Director 

of IOE International. 

Na visita à University of Northampton, também foram feitas apresentações especiais 

para a Delegação da Cisco, as quais destacam-se: A apresentação de boas-vindas com um 

panorama sobre The University of Northhampton, com a Prof. Caroline Dimbleby - Assistant 

Director of International Office. Sessão 1 “The University of Northampton's strategic 

approach to quality enhancement, the C@N-DO framework and the Changemaker 

Framework for Graduate Attributes”, Prof. Ale Armellini (Director of Institute of Learning and 

Teaching in Higher Education e Dr. Rachel Maxwell (Head of Learning and Teaching 

Development: Policy and Practice). A Sessão 2 teve palestra sobre o tema “The University of 

Northampton's use of technology to enhance the teaching and learning experience”, 

proferida por Mr. Rob Howe (Head of Learning Technology). A Sessão 3 abordou o tema 

“Internationalisation at the University of Northampton” apresentada pelo Dr. Ian Brooks 

(Executive Dean for Internationalisation).  
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Por fim, a Sessão 4 tratou do tema “How technology is helping with the cost-

effectiveness of services at the University of Northampton”, proferida por Mr. Cris Powis 

(Head of Library and Learning Services) and Mr. Rob Palfreman (Head of IT). 

Além de uma visita ao grande campus da Universidade de Cambridge, foram 

programadas sessões especiais para a Delegação da Cisco, abordando temas de relevância 

para a Educação na atualidade. 

A Sessão 1 foi uma apresentação geral da Universidade de Cambridge. As Sessões 2 e 

3 abordaram Digital learning strategy - Intro to digital learning transformation e Flexible & 

blended learning - Blended Learning in practice. A Sessão 4 tratou do tema Validated and 

formative assessment, Validated assessment within courses Preparing for exams Formative 

assessment of writing. Na Sessão 5, o tema abordado foi Personalised and adaptive learning, 

Adaptive learning, Vocabulary and technology Discussion on digital learning transformation. 

Na Sessão 6 falou-se sobre Digital learning Technologies. E, por fim, a Sessão 7 foi sobre 

Leadership for Learning: Presentation on Leadership for Learning programme; Discussion of 

implications for educational leaders in Brazil. 

 

Institute of Education – University College of London - 2016 
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Diana Laurillard – Institute of Education – University College London - 2016 

 

Diana Laurillard – Institute of Education – University College London - 2016 
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Institute of Education – University College London – 2016 

 

Themis Aline (Coord. de Extensão e Pesquisa DESUP), Prof. Mike Winter OBE (Director of IOE International), 
Geraldo Almeida (Secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município de Sorocaba - SP) – 2016 
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Caroline Dimbleby - Assistant Director of International Office University of Northampton apresentando a 
Universidade – 2016 

 

Session 1: The University of Northampton's strategic approach to quality enhancement, the C@N-DO framework and the 
Changemaker Framework for Graduate Attributes - Prof. Ale Armellini (Director of Institute of Learning and Teaching in 

Higher Education – 2016 
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University of Northampton – 2016 

 

Session 4: How technology is helping with the cost-effectiveness of services at the University of Northampton - Mr. Cris 

Powis (Head of Library and Learning Services) and Mr. Rob Palfreman (Head of IT) – 2016 
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Bett 2016 - Entrada 

 

Vera Cabral (Consultora i2i para o Brasil), Lord Jim Knight e Themis Aline (DESUP) – Bett 2016 
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Ricardo Santos (Cisco) – Bett 2016 

 

Sessão 1 sobre Trends: Palestra CISCO - Delivering Higher Education in a Connect World – The importance of a 
digital Strategy – Christofer Blankhorn / Especialista Cisco – Bett 2016 
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Sessão 2 sobre Trends: Education & Technology: Trends - Lord Jim Knight - Director, TES e ex-membro do 
Parlamento e ex-Minister of State for Employment and Welfare Reform – Bett 2016 

 

Seções especiais para a Delegação da Cisco: The Elements of Smart Nations, from Knowledge Capital to 
Learning Societies - Dr Tarek Shawki, Secretary General of the President of Egypt - Special Council for the 

Future of Education Egypt – Bett 2016 
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Smart Natoins Strategy – Bett 2016 

 

Amanda Peck, Head of Capability, Babcock International 
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Sessões especiais para a delegação da Cisco – Bett 2016 

 

 

Session 1: Overview of Cambridge University, CUP and CELA Better Learning - 2016 
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Cambridge University – 2016 

 

 

Univwersity of Cambridge – 2016 
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University of Cambridge – 2016 

 

Cambridge University - 2016 
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Bett 2016 

 

Bett 2016 
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Bett 2016 

 

Ipad Oechestra – Bett 2016 
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Ipad Orchestra – Bett 2016 

 

Ipad – Bett 2016 
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Bett Latin America 

 

Em 2013, a Bett ampliou suas ações, através da inclusão da Bett Latin America Cúpula 

de Liderança no seu calendário. Trata-se do mesmo evento que acontece em Londres, mas, 

com uma participação maior de pessoas da região, pela proximidade e, consequentemente, 

menor custo. A primeira edição foi na cidade de São Paulo, numa parceria com a Futuro 

Eventos, empresa que tradicionalmente organiza eventos na area educacional, entre eles o 

Educar/Educador, de reconhecimento em todo o país. 

A abertura do evento aconteceu no Auditório do Centro Brasileiro Britânico e os 

demais dias foram no World Trade Center. 

Também na Bett Latin America, houve um evento especial da Cisco, a Bett Cúpula de 

Liderança, entre os debates destaca-se a Palestra da Ministra da Educação e Ciência da 

Finlândia, Krista Kiuru, que nos fez refletir sobre alguns pontos significativos do Sistema 

educativo de seu país: Colaboração - Customizaçao - Responsabilidade - Equidade - 

Valorização do Professor com salários propostos pelo Sindicato e responsabilidades a eles 

vinculadas. 

Outra palestra importante foi sobre o “Sistema Educacional da Coreia do Sul”, 

apresentado por Sang Kon Kim, Superintndente da Secretaria de Educacional da Província de 

Gyeonggi, na Coreia do Sul. Todos os convidados eram autoridades representantes de 

órgãos de Educação dos governos de seus países (Secretários, Superintendentes etc.). 

A FAETEC esteve presente com a participação da Prof. Maria Cristina Lacerda, Vice-

Presidente Educacional, o Prof. Fernando Mota, Diretor da Diretoria de Educação Superior e 

Prof. Themis Aline Calcavecchia dos Santos, coordenadora do Núcleo de Projetos, Pesquisa e 

Extensão (NUPPE) da DESUP. 

Em 2014, uma outra edição da Bett Latin America aconteceu no Brasil, desta vez na 

cidade do Rio de Janeiro, no Hotel Sofitel. Pela primeira vez, foi inserido um dia para se 

debater a Educação Superior na América Latina e a Coordenadora de Extensão e Pesquisa, 

Prof. Themis Aline, à época Assessora de Relações Institucionais da Vice-Presideência 

Ecucacional, colaborou na organização deste evento, através de contatos com a UERJ, 

apresentando os representantes da i2i (empresa que organiza a Bett) ao então Secretário de 
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Ciência e Tecnologia e dando todo o suporte necessário para a realização da Bett Latin 

America Higher Education.  

A FAETEC levou uma boa representação para a Bett Latin America. Foram 

representantes da FAETERJ-Rio, da Divisão de Convênios, da Diretoria de Desenvolvimento 

Educacional (DDE) e da Vice-Presidência Educacional. Além da Delegação, a FAETEC 

participou através de palestras proferidas tanto na Bett, como na Higher Education. À época, 

a Prof. Maria Cristina Lacerda era Presidente da FAETEC e proferiu palestra sobre a FAETEC, 

num dos Auditórios do Hotel Sofitel. A Prof. Themis Aline apresentou, no evento realizado 

na UERJ – Bett Higher Education – a Escola Mandala, projeto pedagogico da FAETERJ-Rio. 

A solenidade de Abertura da Bett Latin America Higher Education ocorreu na Capela 

da UERJ e teve a participação do Reitor da Universidade, do representando do MEC e outras 

autoridades. 
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Mesa de Abertura – Bett Latin America – 2013  
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Ricardo Santos – CISCO – Bett Latin America 2013 

 

 

Prof. Maria Cristina Lacerda (Vice-Presidente Educacional FAETEC) – Bett Latin America – São Paulo 2013 
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Sang Kon Kim – Representante da Coréia do Sul 

 

 

Victor Arredondo - ex ministro de educação México, Marlon Escoto -ministro de educação Honduras, Carlos 
Bielschowsky - Cederj, Mary Gómez - Paraguay, Cleuza Repulho -UNDIME Brasil - Bett Latin America 2013 
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Denis Mizne - Brasil – mediador 

 

Mario Quirós - vice-ministro de Planejamento Institucional - Costa Rica, Carmen Neves - Capes, Arturo Aguilar - diretor 
nacional de avaliação educional Panama, M. Cristina Escobar - Chile 
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Ministra da Educação e Ciência da Finlândia, Krista Kiuru 

 

 

Ministra da Educação e Ciência da Finlândia, Krista Kiuru – Bett Latin 2013 – São Paulo 
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Bett Latin America – São Paulo 2013 

 

Themis Aline Calcavecchia dos Santos, Maria Cristina Lacerda, Katy Fryatt (Diretora Bett America Latina Cúpula 
de Liderança, i2i Events) e Fernando Mota 
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Themis Aline Calcavecchia dos Santos e Maria Cristina Lacerda – Bett Latin – São Paulo – 2013 

 

Maria Cristina Lacerda e Themis Aline Calcavecchia dos Santos 
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Bett Latin America 2014 – Hotel Sofitel – Rio de Janeiro 
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Bett Latin America – Hotel Sofitel – Rio de Janeiro 2014 

 

 

Maria Cristina Lacerda – Bett Latin America 2014 – Hotel Sofitel – Rio de Janeiro 
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Maria Cristina Lacerda – Presidente da FAETEC – Bett Latin America – Rio de Janeiro – 2014 

 

Prof. Cláudio Bispo, Prof. Rute Candida, Prof. Horácio Ribeiro e Prof. Roberto Cardoso – FAETERJ-Rio – Bett 
Latin America 2014 – Rio de Janeiro 
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Horácio Ribeiro (Diretor), Themis Aline, Cláudio Bispo, Rute Candida e Roberto Cardoso – Delegação FAETERJ-
Rio na Bett Latin America 2014 – Hotel Sofitel – Rio de Janeiro 

 

Ana Cristina (Presidência), Themis Aline (Desup e Faeterj-Rio), Lilian Eanes (Divisão de Convênios), Cláudio Bispo (Faeterj-
Rio), Roberto Cardoso (Faeterj-Rio), Rute Candida (Faeterj-Rio) Emmanuel Fraga (DDE) e Horácio Ribeiro (Faeterj-Rio) 

Delegação da FAETEC Bett Latin America 2014 – Hotel Sofitel – Rio de Janeiro 
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Lilian Eanes (Convênios), Ana Cristina (Presidência) e Emmanuel Fraga (DDE) representantes da FAETEC Bett Latin America 
2014 – Hotel Sofitel – Rio de Janeiro 

 

Cláudio Bispo (Faeterj-Rio), Themis Aline Calcavecchia dos Santos (DESUP e Faeterj-Rio), Rute Candida (Faeterj-
Rio) e Roberto Cardoso (Faeterj-Rio) – Bett Latin America 2014 
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Themis Aline – Abertura da Bett Latin America Higher Education 2014 – Capela da UERJ 
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Abertura Bett Latin America Higher Education 2014 – Capela da UERJ – Rio de Janeiro 

 

Mesa de Abertura Bett Latin America Higher Education 2014 – Capela da UERJ – Rio de Janeiro 
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Bett Latin America Higher Education Summit 2014 na UERJ - Secretário de Educação Superior do Ministério da 
Educação, Paulo Steller 
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PARTE IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Cap. 17 – Um Resumo da Pesquisa e da Extensão da Educação 

Superior da Rede FAETEC 

Ronaldo Ribeiro Goldschmidt e Themis Aline Calcavecchia dos Santos 

Este capítulo tem como objetivo apresentar um panorama quantitativo das ações de 

pesquisa e de extensão realizadas pela Educação Superior da FAETEC no período de 2005 a 

2016.  

O gráfico da figura 2 mostra a evolução do quadro de docentes efetivos da Educação 

Superior da FAETEC a partir de 2005, ano em que ocorreu o primeiro concurso para docentes 

efetivos da Educação Superior da rede. Cabe comentar os incrementos da quantidade de 

profissionais do quadro efetivo nos anos de 2011 e 2014, ocorridos pelos novos concursos 

docentes. 

A figura 3, por sua vez, mostra a distribuição de docentes segundo sua maior 

titulação. Observa-se o forte predomínio de mestres e doutores na equipe ao longo de todo 

o período. Tal configuração vem se mostrando bastante propícia ao desenvolvimento de 

ações de pesquisa e de extensão junto à Educação Superior da FAETEC. A partir de 2011, o 

número de doutores ultrapassou o quantitativo das demais titulações, aprimorando ainda 

mais a qualidade do quadro docente.  

 

Figura 2: Evolução do quadro de docentes efetivos da Educação Superior da FAETEC no período de 2005 a 

2016. 
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Figura 3: Distribuição de docentes efetivos da Educação Superior da FAETEC por titulação. 

 

O gráfico da figura 4 mostra a evolução da quantidade de projetos de pesquisa 

coordenados por docentes da Educação Superior da FAETEC. Ele mostra um comportamento 

de crescimento no quantitativo deste tipo de atividade, indicando um bom envolvimento 

dos docentes em coordenar projetos de pesquisa. 

 

 

Figura 4: Distribuição de projetos de pesquisa coordenados por docentes da Educação Superior da FAETEC. 

 

Alguns docentes da Educação Superior da FAETEC têm colaborado em projetos de 

pesquisa coordenados por pesquisadores de outras instituições de ensino, como mostra o 

gráfico da figura 5. Cabe ressaltar que, ao comparar os gráficos das figuras 4 e 5, pode-se 
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perceber que há uma maior dedicação dos docentes na coordenação de projetos de 

pesquisa do que na colaboração em projetos de outras instituições. 

 

O gráfico da figura 6 revela a distribuição de docentes na coordenação de projetos de 

extensão. Ao comparar este gráfico com o da figura 4, pode-se perceber uma maior 

preferência pela coordenação de projetos de pesquisa do que pela coordenação de projetos 

de extensão. Tal fato evidencia na FAETEC um comportamento similar ao normalmente 

detectado nas universidades brasileiras: uma preferência dos docentes por atuar mais em 

ações de pesquisa do que em ações de extensão.  Outro argumento que reforça esta tese é o 

fato de que não foram detectadas colaborações de docentes da FAETEC em projetos de 

extensão coordenados por pesquisadores de outras instituições. 

 

Figura 5: Distribuição de colaborações em projetos de pesquisa coordenados por docentes de outras 

instituições de ensino. 

 
Figura 6: Distribuição de projetos de extensão coordenados por docentes da Educação Superior da FAETEC. 

O gráfico da figura 7 releva a distribuição de artigos completos publicados em 

periódicos por docentes da FAETEC. Embora a relação anual de artigos por docente não seja 
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alta (13 artigos para 129 docentes em 2013 – no melhor ano), ainda assim, percebe-se uma 

cultura incipiente na instituição voltada à divulgação dos resultados de suas pesquisas. 

Sobretudo, ao considerar as iniciativas de publicação de livros, de capítulos de livros e de 

textos em jornais e revistas, e de artigos em anais de congressos, quantificadas nos gráficos 

das figuras 8, 9, 10 e 11, respectivamente. Cabe ressaltar o forte crescimento das iniciativas 

de publicação de textos em jornais e revistas nos anos de 2014 e 2015. No entanto, para o 

ano de 2016, até o momento do levantamento dessas informações, não foram identificadas 

iniciativas de divulgação de textos em jornais e revistas. 

 
Figura 7: Distribuição de artigos completos publicados em periódicos.  

 

 
Figura 8: Distribuição de livros publicados. 
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Figura 9: Distribuição de capítulos de livros publicados. 

 

 
Figura 10: Distribuição de textos publicados em jornais e revistas. 

 

 
Figura 11: Distribuição de artigos completos publicados em anais de congressos. 
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Os gráficos das figuras 12 e 13 mostram, respectivamente, as distribuições de 

publicações de resumos expandidos e resumos em anais de congressos. Talvez pela menor 

relevância científica destes dois tipos de publicação, não se percebe uma regularidade nas 

quantidades de iniciativas desta natureza entre os docentes da Educação Superior da 

FAETEC. 

 

 
Figura 12: Distribuição de resumos expandidos publicados em anais de congressos. 

 

 
Figura 13: Distribuição de resumos publicados em anais de congressos. 

 

Uma das principais características da equipe docente da Educação Superior da 

FAETEC é a sua forte participação junto à sociedade. Tal fato pode ser confirmado pelos 

gráficos das figuras 14 e 15 que mostram, respectivamente, as distribuições de 

apresentações de trabalhos e participações em eventos externos à instituição. 
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Adicionalmente, o gráfico da figura 16 mostra a disposição do quadro docente da Educação 

Superior da FAETEC em organizar eventos para divulgação científica e cultural junto não 

somente à comunidade acadêmica mas também junto à Sociedade em geral. 

 

 
Figura 14: Distribuição de trabalhos apresentados por docentes da Educação Superior da FAETEC. 

 

 
Figura 15: Distribuição de participações em eventos por docentes da Educação Superior da FAETEC. 

 

 
Figura 16: Distribuição de eventos organizados por docentes da Educação Superior da FAETEC. 
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Por fim, o gráfico da figura 17 mostra a distribuição das iniciativas de orientação de 

discentes de iniciação científica. Os números ainda são tímidos frente ao quantitativo de 

projetos de pesquisa coordenados pelos docentes da Educação Superior da FAETEC. Porém, 

cabe ressaltar que este tipo de iniciativa depende diretamente de disponibilidade de 

fomento externo, uma vez que a Fundação ainda não dispõe de dotação orçamentária para 

tal. 

 Uma análise global das distribuições apresentadas anteriormente permite concluir 

que o aprimoramento da formação dos docentes da Educação Superior da Faetec ocorrido 

nos últimos anos começa a se refletir no crescimento da quantidade de ações de pesquisa e 

de extensão desenvolvidas, como se poderia naturalmente esperar.  Ressalte-se que, pelo 

exposto nos capítulos anteriores deste livro, pode-se perceber também a qualidade das 

iniciativas desenvolvidas. Há, portanto, indicadores positivos do potencial quantitativo e 

qualitativo de produção docente.  

 No entanto, é importante observar que a Educação Superior na Faetec é um 

segmento jovem e, como tal, carece de amadurecimento. Falta apoio institucional para que 

pesquisa e extensão sejam, de fato, assumidas. Para tanto, faz-se necessário um árduo 

trabalho longitudinal de conscientização junto às instâncias superiores tanto da própria rede 

quanto do governo do estado quanto à importância da incorporação na instituição da prática 

sistematizada de pesquisa e extensão integradas com o ensino. 

Um argumento que pode ser usado nesse trabalho de conscientização é que pesquisa 

e extensão são dimensões fundamentais a serem desenvolvidas em todos os níveis de 

ensino (obviamente que com forma e profundidade compatíveis com cada nível). Assim 

sendo, a Educação Superior da rede pode e deve cada vez mais assumir o papel institucional 

de propagar para a Educação Básica a importância da visão da integração sistematizada do 

tripé ensino-pesquisa-extensão. Desta forma, todos ganham: discentes, docentes, gestores 

e, sobretudo, a sociedade fluminense. E por que não dizer a sociedade em geral? 
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Figura 17: Distribuição de orientações de iniciação científica realizadas por docentes da Educação Superior da 

FAETEC. 
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Cap. 18 – Avaliação e Perspectivas Futuras 

Fernando da Silva Mota 

Ao longo desta caminhada junto à Diretoria de Educação Superior da Fundação de 

Apoio à Escola Técnica, pudemos acompanhar a transformação pelas quais passaram nossas 

Unidades e, em particular, a própria FAETEC. Uma Instituição que foi pensada para atender 

as demandas da Formação Profissional em todos os seus níveis, no âmbito do Estado do Rio 

de Janeiro, teve ampliado o escopo inicial de sua missão e envolveu, já na primeira hora, a 

Formação de Professores com a incorporação do Instituto Superior de Educação do RJ e 

Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert (os dois Centros de Referência de 

Formação de Profissionais da Educação) em funcionamento respectivamente na Cidade do 

Rio de Janeiro e de Campos dos Goytacazes, e, na sequência, a chegada dos ISTs, Institutos 

Superiores de Tecnologia, trazendo os cursos na área de Formação Tecnológica, que 

acabaram completando o cardápio de formação em nível superior oferecido pela Rede 

Faetec. 

A Caminhada da Educação Superior na FAETEC foi dura e repleta de atropelos. 

Porém, aconteceu trazendo também muitas conquistas, com especial destaque para a 

Legalização de todos os nossos cursos junto ao Egrégio Conselho Estadual de Educação do 

Rio de Janeiro com o credenciamento das Unidades, a autorização e reconhecimento dos 

Cursos e a autorização de Vagas Públicas para os cursos de Educação e Tecnologia, fatos que 

garantimos até a presente data. Estamos com todas as nossas Unidades plenamente 

legalizadas até dezembro deste ano de 2016. 

Garantimos a realização de Concurso Público que proporcionou a contratação de 

docentes para o Quadro Permanente de Professores de Ensino Superior, fato que se 

caracterizou como uma conquista que entendemos, precisa ser ampliada. 

Garantimos a realização de Eleições para os Gestores de nossas Unidades, outro fato 

que também julgamos como extremamente positivo. Esperamos na sequência de nossos 

trabalhos, que tal procedimento seja expandido para toda a Rede do ensino superior. 

Atualmente, além do ISERJ e ISEPAM, também foram eleitos os Diretores das Faeterjs Rio, 

Paracambi, Petrópolis e Três Rios. 
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A aprovação da Lei que criou o Plano de Cargos e Salários para todo o corpo funcional 

da Faetec foi outra grande conquista que neste momento está sendo ampliada com a 

efetivação das avaliações funcionais que resultará na melhora financeira para todos através 

do enquadramento por tempo de serviço e formação. As publicações já estão sendo 

efetivadas no DOERJ. 

Tivemos, ao longo desta caminhada, a aprovação da Lei que garantiu a incorporação 

dos servidores cedidos da Secretaria de Estado de Educação à Faetec, outro ganho 

institucional que acabou de vez com a divisão institucional e com os preconceitos de origem 

funcional. 

Importante voltar a dar destaque a cada uma das ações já mencionadas nos capítulos 

anteriores, considerando que todas elas formaram a base para conseguirmos avançar na 

mentalidade de pesquisa e extensão que desejávamos incutir na Rede, em particular, 

reforçando o que pretendia o Projeto Muito Além da Sala de Aula. 

Tivemos a realização a cada ano, desde 2007 de um Fórum de Realidades e 

Perspectivas da Educação Superior da Faetec que resultou em efetiva participação de 

Professores, Funcionários, Gestores e Discentes nos destinos de nossas Unidades e que vem 

consolidando toda a Política de Expansão e Efetivação do Ensino Superior em nossa Rede. 

Tivemos a realização dos Congressos Acadêmicos da Educação Superior que 

proporcionaram uma realidade de conquistas no campo institucional e acadêmico, trazendo 

a produção de nossos alunos e professores. 

As nossas Aulas Magnas foram incorporando ao longo de cada semestre letivo, 

nomes significativos que deram contribuições importantes no processo ensino-

aprendizagem de nossa gente. 

Videoconferências trouxeram temas de real interesse para os Planejamentos 

Pedagógicos de nossos institutos e cursos de graduação e pós-graduação. 

Publicação de Livros Institucionais marcaram cada momento da evolução deste 

Projeto: Escola Mandala: Uma Nova Concepção para a Educação Tecnológica na FAETEC;  

Escola Mandala em Ação: Conceitos, Propostas e Experiências do Instituto Superior de 

Tecnologia do Rio de Janeiro; Educação Superior FAETEC: Muito Além da Sala de Aula - 
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Conquistas, Desafios e Perspectivas - 2007/2010; Duas Revistas Eletrônicas ainda presentes 

na Rede marcaram as produções de nossos profissionais: Revista Científica EDU.TEC e 

Revista Democratizar. 

Devemos também destacar as importantes parcerias que incentivamos e tornamos 

reais: Uma deles foi a parceria com a Associação Brasileira de Tecnologia Educacional a ABT 

que permitiu a participação de profissionais da Faetec, além de alunos e funcionários em 

memoráveis Seminários Brasileiros de Tecnologia Educacional desde 2007. Estivemos 

presentes em todos os Seminários realizados desde o 39º até o último, realizado na 

Universidade Veiga de Almeida, o 48º. Participamos também ativamente dos Congressos 

Brasileiros e Internacionais realizados pela ABT também desde 2008. Nossos professores e 

gestores publicam artigos, na Revista Tecnologia Educacional, publicação trimestral da ABT 

reverenciada pela Capes com o Conceito Qualis B.  

Procuramos também dar visibilidade e representatividade à nossa Instituição, aos 

nossos dirigentes e à Educação Superior, participando ativamente de encontros nacionais e 

internacionais. A Faetec esteve presente no Fórum de Gestores do Ensino Superior nos 

Países e Regiões de Língua Portuguesa – o FORGES, desde a sua primeira edição realizada em 

Lisboa/Coimbra, seguindo nossa ida a Macau/China, Recife/Pernambuco, Luanda/Angola, 

Coimbra e finalmente este ano em Campinas/São Paulo. 

Nossa participação efetiva na Bett Brasil Educar – Feira e Congresso, vem se 

materializando desde 2013, em encontros internacional ou nacional e nossa representação 

se faz sempre presente. 

Procuramos ao longo destes anos, vincular a marca Faetec a todas as boas 

instituições que fazem ensino superior com qualidade. Por exemplo: Centro Paula Souza/SP 

– Fatecs, UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), UENF (Universidade do Norte 

Fluminense), UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), UFRJ (Universidade 

Federal do Rio de Janeiro), IME (Instituto Militar de Engenharia), FIOCRUZ (Fundação 

Oswaldo Cruz), LNCC (Laboratório Nacional de Ciência da Computação), FGV (Fundação 

Getúlio Vargas), MAM (Museu de Arte Moderna), Museu Histórico Nacional, Museu da 

República, dentre outras. 
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Estamos vivendo um tempo de crise e trabalhando para sair com dignidade de todo 

este trauma. Acreditamos na assertiva desta política pública de Estado e continuaremos 

lutando por sua manutenção e ampliação. A alegria de ver a cada novo semestre a procura 

por nossos cursos superiores, seja através do Vestibular tradicional ou também através do 

sucesso do SISU ou Acesso via ENEM, tem demonstrado que estamos no caminho certo. 

Apostamos no crescimento de nossa Rede de Cursos Superiores Tecnológicos – estamos 

neste momento aguardando o credenciamento e autorização de nossos cursos nas Unidades 

Faeterjs Barra Mansa, Volta Redonda e Campos dos Goytacazes e também muito em breve 

em Niterói para ampliar a oferta de ensino tecnológico no interior do estado, que sempre foi 

a nossa meta. 

Estamos confiantes na importância da formação tecnológica e de professores para o 

desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. 

Vamos continuar investindo em Formação Continuada através de nossa UNIFAETEC – 

Universidade Coorporativa da Faetec, um sonho que se transformou em realidade desde a 

nossa proposta de criação do Programa FOCO que atenderia a princípio a estrutura da 

DESUP e que se ampliou para toda Rede e depois se ampliou e consolidou com a 

transformação na ESF - Escola do Servidor FAETEC, inaugurada na Gestão da Professora 

Maria Cristina Lacerda. 

Continuaremos investindo em Mentalidade Acadêmica e estimulando nosso Projeto 

“Muito Além da Sala de Aula”. 

Continuaremos acreditando que o melhor investimento que se pode fazer para uma 

Nação/Estado é Investir em Educação, em especial na Formação de nossos jovens para que 

eles possam ocupar um lugar de destaque na sociedade, contribuindo para seu crescimento 

e felicidade, além do bem-estar de seu povo e de sua própria. 

Os caminhos para o envolvimento das Unidades da Rede Faetec da Educação 

Superior estão abertos, uma Política de Pesquisa e Extensão foi produzida coletivamente a 

partir de nosso VIII Fórum de Realidades e Perspectivas da Educação Superior realizado em 

2014 no Distrito de Simão Pereira/Três Rios e submetida à Presidência da Faetec no mesmo 

ano. O documento foi encaminhado à presidência da FAETEC em 2015/2016, ocasião em que 

o então Presidente Wagner Victer solicitou adequações com a inclusão do ensino médio 
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técnico no processo. Tal solicitação foi atendida pelo Professor Marcio Francisco Campos 

com apoio das comunidades DDE e DESUP. O novo texto foi concluído e novamente 

submetido à aprovação final. Estamos socializando em forma de anexo, as duas versões para 

conhecimento de todos. Torcemos para que, muito em breve, vejamos a Política proposta 

devidamente aprovada e publicada. 

O que buscamos neste livro foi registrar a memória e a história deste processo que 

resultou numa identidade institucional. Esta identidade contribuiu para a autoestima de 

toda uma comunidade acadêmica que buscou se aperfeiçoar, realizar, caminhar com suas 

próprias pernas, mesmo enfrentando muitos obstáculos.  

Desde o primeiro momento acreditávamos que seria possível, e contando com as 

múltiplas competências das equipes de nossas Faeterjs e de nossos Centros de Referência – 

ISERJ e ISEPAM além dos Caps, foi possível transformar este sonho em realidade, pois 

acreditamos cada dia mais que:  “Um sonho que se sonha só, é só um sonho, um sonho que 

se sonha junto, é realidade”, pensamento de Madalena Freire que nos incentivou e continua 

nos incentivando a cada nova dificuldade, a cada nova ação, a cada novo desafio. 

Estamos vivendo momentos de profundas preocupações, dificuldades de custeio de 

nossas Unidades, falta de pessoal de apoio, falta de transferência de recursos de verbas 

Sides para apoio de funcionamento do dia-a-dia das Unidades Escolares. Há dificuldades, 

inclusive na manutenção e regularidade dos pagamentos de pessoal efetivo, que vem 

preocupando e impactando a todos. No entanto, continuamos vivos e acreditando que ainda 

será possível continuar sonhando com um ensino público de formação profissional e 

tecnológico oferecido por uma Instituição pública de qualidade como é a Faetec. 

Vamos Avançar! 
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ANEXO A – Equipe DESUP 

2016 

Diretor: Fernando da Silva Mota 

Assessora Especial – Aureliana Cruz 

Coordenação Pedagógica – Rachel Gonzales Montilla Braga 

Coordenação de Desenvolvimento – Rosane Bartholazzi 

Coordenação de Extensão e Pesquisa – Themis Aline Calcavecchia dos Santos 

Quatro núcleos totalizando vinte membros 

2010 

Diretor: Fernando da Silva Mota 

Assessora Especial – Aureliana Cruz 

Coordenação Pedagógica – Rachel Gonzales Montilla Braga 

Coordenação Administrativa – Elídio Patrício 

Coordenação do Núcleo de Projetos, Pesquisa e Extensão – Themis Aline Calcavecchia dos Santos 

Três núcleos totalizando dez membros 

2007 

Diretor: Fernando da Silva Mota 

Coordenação dos Institutos Superiores de Educação (ISEs) – Rachel Gonzales Montilla Braga 

Coordenação dos Institutos Superiores de Tecnologia (ISTs) – Marcos Monteiro 

Coordenação de Extensão e Pesquisa – Ronaldo Goldshmidt 

Assessoria Técnica – Themis Aline Calcavecchia dos Santos 

Equipe Administrativa totalizando quatro membros 
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ANEXO B – Proposta de Política de Extensão e Pesquisa 

Política de Pesquisa e Extensão da Educação Superior da Rede 

FAETEC 

 

Justificativa 

 

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) é uma instituição vinculada à 

Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro e iniciou suas atividades em 

1997.  A Fundação é responsável por implementar a educação técnica e tecnológica no 

Estado do Rio de Janeiro e, para cumprir esta atribuição, oferece cursos nos mais diversos 

segmentos educacionais, diversificando sua atuação por meio das unidades. 

Atualmente, a rede atua em todos os níveis e modalidades de educação e ensino – da 

Educação Básica à Educação Superior. Na Educação Básica atende à Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Médio; Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial. Em nível médio 

oferece Formação Geral e Educação Profissional Técnica. Na Educação Superior oferece 

Graduação e Pós-Graduação, através dos Cursos Superiores de Tecnologia e Licenciatura em 

Pedagogia. 

A Educação Superior na FATEC iniciou-se no ano de 2000, com a criação dos 

primeiros Institutos Superiores de Tecnologia e Institutos Superiores de Educação. Mais 

tarde, estes institutos foram renomeados e atualmente a Fundação possui oito (08) 

Faculdades de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro - FAETERJ (Rio de Janeiro, 

Duque de Caxias, Petrópolis, Paracambi, Três Rios, Santo Antônio de Pádua, Itaperuna e Bom 

Jesus do Itabapoana) e dois (02) Centros de Referência em Formação de Profissionais da 

Educação (ISERJ – Rio de Janeiro e ISEPAM – Campos dos Goitacazes), assim, a Educação 

Superior está presente em 10 municípios além de novas unidades em Barra Mansa e Volta 

Redonda e projetos para Niterói, Piraí e Saquarema. São oferecidos os seguintes 

cursos: Licenciatura em Pedagogia; Tecnólogos em Gestão Ambiental; Processos Gerenciais; 

Logística; Sistemas da Informação; Sistemas para Internet; Análise de Sistemas 

Informatizados e Tecnologia da Informação e da Computação. 

Segundo o regimento geral da FAETEC, publicado no Diário Oficial do Estado Ano 

XXXVIII, No. 96, Parte I, de 24 de Maio de 2012, são objetivos da Fundação: 

Art. 3º - A Fundação de Apoio à Escola Técnica - FAETEC, 

inspirada na universidade do saber e nos ideais democráticos 

de solidariedade humana, tem por objetivos: 
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I - criar, preservar, organizar, fomentar e disseminar o saber 

científico, tecnológico e cultural por meio do ensino, da 

pesquisa e da extensão; 

II - oferecer ensino público e de qualidade, sem discriminação 

de qualquer natureza; 

III - formar cidadãos capacitados para o exercício da profissão 

e da investigação nos diversos setores da economia; 

IV - oferecer Educação Profissional articulada com a Educação 

Básica e com a Educação Superior, considerando o avanço do 

conhecimento tecnológico e a incorporação crescente de 

novos métodos e processos 

de produção e distribuição de bens e serviços; 

V - oferecer Educação Superior e Programa Especial de 

Formação Pedagógica e 

VI - promover a integração institucional e de seus agentes, 

interagindo com a sociedade, em especial, com o setor 

produtivo e com as instituições públicas e privadas. 

Desta forma, o artigo 3º, inciso I, torna a extensão e pesquisa uma das bases do 

ensino na rede FAETEC. 

 Nos Decretos de criação das FAETERJs (Decreto nº. 43.586, de 14/05/2012 e Decreto 

nº 43.915, de 29/10/2012) constam as finalidades e características da Educação Superior na 

Rede FAETEC. Reza o Art. 4º do Decreto nº 43.915, de 29/10/2012 

Art. 4º - A Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do 

Rio de Janeiro- FAETERJ têm por finalidades e características: 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os 

seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos 

com vistas na atuação profissional nos diversos setores da 

economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico 

local e regional; 

II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como 

processo educativo e investigativo de geração e adaptação de 

soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e 

peculiaridades regionais; 

III - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação 

e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais 

locais, identificados com base no mapeamento das 

potencialidades de desenvolvimento 

socioeconômico e cultural no âmbito de sua atuação; 
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IV - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino 

de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, 

estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à 

investigação empírica; 

V - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta 

do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, 

oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos 

docentes das redes públicas de ensino; 

VI - desenvolver programas de extensão e de divulgação 

científica e tecnológica; 

VII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção 

cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o 

desenvolvimento científico e tecnológico; 

 

A Vice-Presidência Educacional, em 2014, iniciou o Programa “Articulando Saberes”, 

onde toda a Rede foi envolvida com a finalidade de trabalhar o conhecimento de forma 

integrada e continuada em todos os níveis de Educação oferecidos pela FAETEC. 

Visando atender à necessidade de sistematização da pesquisa científica e tecnológica 

no âmbito da Educação Superior da FAETEC estabelece-se a presente Política de Pesquisa e 

Extensão. 
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PORTARIA  nº. xxxxxxx/2015 

 

Estabelece a Política de Extensão e Pesquisa da Educação Superior da Rede FAETEC 

 

O Presidente da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro – FAETEC no uso de 

suas atribuições, conforme Art. Xxx, do Estatuto da FATEC e do Art. Xxx do Regimento 

Interno da FAETEC resolve: 

Art. 1º. Fica criada a Política de Pesquisa e Extensão da Rede FAETEC, nos termos do Anexo 

desta Portaria. 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º. Ficam revogadas todas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, xx de abril de 2015. 

 

Wagner Granja Victer 

Presidente da FAETEC 
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ANEXO 

 

Política de Pesquisa e Extensão da Rede da 

Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro 

 

Finalidade 

 

Assegurar a Pesquisa e a Extensão nas Unidades de Educação Superior da FAETEC 

fomentando suas ações e integrando-as aos demais níveis educacionais da Fundação e à 

sociedade em geral. 

Princípios 

1. São princípios da Política de Extensão e Pesquisa: 

 

a) A interiorização da Pesquisa e Extensão 

 

As atividades de Pesquisa e Extensão na FAETEC devem, necessariamente, considerar a 

realidade do entorno das unidades, tanto do ponto de vista local, quanto regional, bem como 

os atuais problemas e desafios da sociedade brasileira, estreitamente ligados à formação 

técnica e tecnológica de seus cursos, além de considerar a relevância da pesquisa acadêmica. 

Considerando a importância das unidades da FAETEC, tanto nos municípios em que se 

localizam, quanto no âmbito estadual, e a formação que é dada em seus cursos, torna-se 

essencial que a Pesquisa e a Extensão sejam ferramentas de modificação e inclusão social, 

econômica e política, através de um diálogo intenso com a sociedade e com outros saberes, 

acadêmicos ou não. 

 

b) Valorização da realidade local e regional como objeto de Pesquisa e Extensão 

 

A Pesquisa e a Extensão devem buscar, primordialmente, soluções dos problemas da 

realidade local dos Municípios onde se localizam as unidades da FAETEC, tornando-se 

agente transformador da sociedade. 

 

c) Inovação de técnicas e tecnologias 

 

A Inovação de técnicas e tecnologias devem ser um dos objetivos da Pesquisa e Extensão na 

rede FAETEC, de forma a subsidiar o avanço do conhecimento, solucionando problemas por 

meio da pesquisa identificada com as áreas de formação técnica e tecnológica oferecidas 

pela FAETEC e o arranjo produtivo local. 
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d) Gestão participativa e democrática 

 

A política de Pesquisa e Extensão deve ser inclusiva, permitindo a participação de todas as 

unidades de Educação Superior na sua elaboração, funcionamento e manutenção, através de 

uma permanente avaliação e discussão das suas diretrizes e mecanismos de funcionamento. 

  

e) Cooperação 

 

A cooperação entre Instituições acadêmicas, empresariais, públicas em todas as esferas, ou de 

outra natureza, deve ser um dos pilares da realização da Pesquisa e da Extensão da FAETEC. 

Esta cooperação possibilita a integração da FAETEC nas problemáticas locais e regionais e a 

troca de conhecimento entre Instituições. 

 

f) Divulgação do conhecimento produzido 

 

Para poder cumprir sua missão transformadora da sociedade, a Pesquisa e a Extensão devem 

ter como premissa a divulgação dos seus resultados através da educação formal e/ou informal 

e por diversificados meios. 

Diretrizes 

2. São Diretrizes da Política de Pesquisa e Extensão da Rede FAETEC: 

a) promover a Pesquisa, a Extensão, a Tecnologia e a Inovação como bens públicos, a 

serviço da sociedade e em permanente interação com o desenvolvimento científico, 

tecnológico, econômico, político, social e cultural, além da aplicação social dos 

conhecimentos gerados; 

b)  garantir a Pesquisa e a Extensão como atividades da Educação Superior e 

indissociáveis da Graduação e da Pós-Graduação, de forma a subsidiar o avanço do     

conhecimento, solucionando problemas por meio da pesquisa identificada com as áreas de 

formação técnica e tecnológica oferecidas pela FAETEC e o arranjo produtivo local; 

c) dinamizar a captação de recursos financeiros, materiais e humanos para a realização 

das atividades de Pesquisa e Extensão; 

d) fortalecer e incentivar a comunicação e divulgação das atividades científicas e de 

extensão das unidades de Educação Superior da FAETEC, democratizando o conhecimento 

produzido; 

e) garantir dotação orçamentária própria para a realização das atividades de Pesquisa e 

Extensão da Educação Superior da FAETEC. 

 

Definições 

3. Pesquisa – é a investigação voltada à solução de problemas por meio de metodologias 

científicas e deve gerar novos conhecimentos, podendo ser subdividida em pesquisa básica e 

pesquisa aplicada. 
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3.1. A pesquisa básica visa a obtenção de novos conhecimentos sobre a natureza das 

coisas, seu funcionamento, existência e constituição. 

3.2. A pesquisa aplicada visa à concretização, na prática, do conhecimento gerado pela 

pesquisa básica, desenvolvendo soluções para os problemas investigados, novas técnicas, 

tecnologias, processos e produtos na busca de conhecimento para atender a realidade, 

podendo gerar a patente dos seus produtos. 

 

4. Extensão – de acordo com a Política Nacional de Extensão Universitária a Extensão 

possui o seguinte conceito: 

 

4.1. A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre 

Ensino, Pesquisa e Extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e 

político que promove a interação transformadora entre Universidade e a sociedade. 

 

4.2. O objetivo da extensão é a difusão do conhecimento e a integração permanente da 

Educação Superior com a sociedade, por meio da qual se promove uma interação dinâmica 

que transforma, tanto a Educação Superior, quanto a sociedade, constituindo-se numa prática 

permanente de interação entre a FAETEC e a sociedade, em suas atividades de Ensino e 

Pesquisa, dando prioridade a iniciativas voltadas para a comunidade extra campus, devendo 

garantir a qualidade científica, tecnológica, artística e cultural. 

Objetivos básicos da Política de Pesquisa e Extensão da FAETEC 

5. São objetivos da Política de Pesquisa e Extensão da Rede FAETEC: 

 

I. articular o Ensino, a Pesquisa e a Extensão de acordo com as demandas da sociedade; 

II. buscar soluções para problemas atuais, utilizando a inovação de técnicas, tecnologias e 

processos; 

III. favorecer a renovação e a ampliação do conceito de sala de aula, que deixa de ser o 

lugar privilegiado para o ato de aprender, adquirindo uma estrutura ágil e dinâmica, 

caracterizada por uma efetiva aprendizagem recíproca de discentes, docentes e sociedade, 

ocorrendo em qualquer espaço e momento, dentro e fora da FAETEC; 

IV. estimular a participação docente e discente nos Programas de Iniciação Científica, 

Iniciação Tecnológica e de Extensão; 

V. incentivar a colaboração entre as unidades da rede FAETEC, visando a realização de 

projetos conjuntos no mesmo nível educacional e/ou diferentes níveis educacionais; 

VI. estimular a permanência de docentes engajados em Projetos de Pesquisa e Extensão na 

rede FAETEC, de modo a assegurar a continuidade dos projetos, em especial daqueles com 

financiamento por Agências de Fomento; 

VII. estimular iniciativas inovadoras, formação e consolidação de Grupos de Pesquisa que 

possibilitem o fortalecimento de área específica, a articulação entre as diversas áreas do 

conhecimento, a potencialização do caráter multidisciplinar, interdisciplinar, institucional e 

interinstitucional da Pesquisa e Extensão na rede FAETEC; 

VIII. adequar o processo de Pesquisa e Extensão da Rede FAETEC às Políticas Federais e 

Estaduais existentes; 
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IX. fomentar a cultura de Pesquisa e Extensão nas unidades da FAETEC, divulgando suas 

atividades e resultados através de publicações e eventos; 

Da organização da Pesquisa e da Extensão 

6. A Pesquisa e a Extensão da Rede FAETEC organizam-se da seguinte forma: 

a) um Coordenador de Extensão e Pesquisa; 

b) um Comitê de Ética. 

 

6.1. O Coordenador de Pesquisa e Extensão é previsto no Regimento Interno da FAETEC 

e está vinculado à Diretoria de Educação Superior (DESUP).  O Coordenador de Pesquisa e 

Extensão é o responsável pelas atividades de Pesquisa e Extensão, articuladas com a realidade 

e desenvolvidas através de projetos, cursos, eventos, publicações e produtos acadêmicos. 

 

6.2. São atribuições do Coordenador: 

 

I - propor, articular, desenvolver, acompanhar e avaliar uma Política de Extensão e Pesquisa 

que seja democrática, transparente, contínua e institucionalmente integrada ao Ensino no 

contexto da Educação Superior da Rede FAETEC; 

II - fornecer suporte na elaboração de publicações institucionais; 

III - editar as publicações científicas produzidas pelas Instituições de Educação Superior; 

IV - promover a realização de eventos institucionais relacionados com a Educação Superior; 

V- promover a elaboração de projetos de pesquisa e desenvolvimento institucional e 

VI - viabilizar o intercâmbio institucional por meio de Parcerias e Convênios. 

Comitê de Ética em Pesquisa 

7. O Comitê de Ética em Pesquisa rege-se por regulamento próprio e pela legislação 

específica vigente em relação à Pesquisa com seres humanos (Resolução nº. 466, de 12 de 

dezembro de 2012, do Conselho Nacional de saúde, ou outra que venha a substituir) e 

experimentação com animais (Lei nº. 11.794, publicada em 08/10/2008, ou outra que venha 

substituir). 

 

Dos Programas Institucionais 

 

8. Os Programas Institucionais visam dinamizar a Pesquisa e a Extensão na FAETEC, 

além de possibilitar a captação de fomentos e bolsas. Cada Programa rege-se por regulamento 

próprio. São eles: 

 

a) Programa de Iniciação Científica e Tecnológica 

 

A Iniciação Científica e Tecnológica, atividade integrante do processo de formação superior, 

propicia o contato do discente com a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico. As 

atividades da Iniciação Científica e Tecnológica garantem um sentido prático aos 
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conhecimentos teóricos e metodológicos adquiridos ao longo dos Cursos de Graduação, 

ganham sentido prático e aplicado, além de aprofundar esses conhecimentos por meio da 

sistematização de ideias, do domínio da escrita acadêmica, do desenvolvimento de espírito 

crítico, da prática de observação de campo e/ou experiências empíricas, da elaboração e 

apresentação de trabalhos em eventos e relatórios de pesquisa e do desenvolvimento de 

projetos. 

 

a.1)  O objetivo do programa é despertar a vocação científica e tecnológica, bem como 

desenvolver potenciais talentos para a pesquisa e inovação tecnológica entre os discentes de 

graduação, através da participação em projetos, orientados por professores da Rede. 

 

b) Programa de Iniciação à Docência 

 

O Programa de Iniciação à Docência da FAETEC, de acordo com as diretrizes da CAPES, 

visa incentivar a formação de docentes em nível superior para a Educação Básica; contribuir 

para a valorização do magistério; elevar a qualidade da formação inicial de professores nos 

Cursos de Licenciatura, promovendo a integração entre Educação Superior e Educação Básica 

e inserir os discentes no cotidiano de escolas da Rede Pública de Educação, proporcionando-

lhes oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e 

práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de 

problemas identificados no processo de ensino e aprendizagem. 

 

c) Programa de Extensão  

 

O Programa de Extensão visa à difusão para a sociedade do conhecimento científico e 

tecnológico, produzido dentro ou fora da Rede. Desta forma, organiza-se em Projetos de 

Pesquisa e ações/atividades que tenham como público-alvo as comunidades externa e interna 

da própria Rede. O Programa de Extensão é etapa integrante dos processos de produção do 

conhecimento a ser compartilhado com a comunidade local. É um espaço de aprendizado e 

interação dos discentes da Educação Superior com a sociedade, possibilitando a realização de 

atividades que colaboram para a sua formação integral e a responsabilidade social da 

Instituição. 

 

c.1) Cada projeto vinculado ao Programa de Extensão possui objetivos próprios, porém, todos 

devem visar ao desenvolvimento cultural, científico, tecnológico e social dos envolvidos, 

preferencialmente de forma multidisciplinar, possibilitando a aquisição de novas 

competências, o contato dos discentes e docentes com as diversas realidades da sociedade 

civil e da administração pública das áreas de abrangência da FAETEC, fortalecendo o 

Princípio da Cidadania. 
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c.2) A FAETEC garantirá recursos financeiros próprios para bolsas de extensão e recursos 

para projetos e/ou atividades de extensão que serão parte integrante de seu Orçamento Anual. 

 

c.3) O Programa de Extensão orienta-se pela Política Nacional de Extensão Universitária. 

Disposições Finais 

9. Os casos não previstos nesta Política serão apreciados e deliberados pela Coordenação 

de Pesquisa e Extensão e pela Diretoria de Educação Superior da Rede FAETEC. 

 

10. A presente Política de Pesquisa e Extensão entrará em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, xx de abril de 2015. 
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ANEXO C – Institucionalização da Pesquisa e Extensão 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA 

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

 

 

Institucionalização da Extensão e da Pesquisa no Ensino Superior da Faetec 

 

 

 

 

 

17/11/2008 
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1. Introdução 

A Fundação de Apoio à Escola Técnica - FAETEC, sediada na Rua Clarimundo de Melo nº 847, no Rio 

de Janeiro, foi criada pela Lei Estadual nº 1.176, de 21 de julho de 1987, com a denominação de 

FAEP - Fundação de Apoio à Escola Pública do Estado do Rio de Janeiro, a qual se encontrava 

vinculada e supervisionada pelo então Secretário de Estado de Educação, tendo por finalidade 

“complementar as funções desta Secretaria no que tange à agilização dos mecanismos necessários 

ao funcionamento da Rede Pública de Ensino, atuando também como entidade de apoio técnico”, 

em conformidade com o art. 2º de seu Estatuto, sendo sua personalidade jurídica de direito privado. 

Posteriormente, através do Decreto Estadual nº 22.011/96, de 09 de fevereiro de 1996, a então 

FAEP, juntamente com sete escolas técnicas da então Secretaria de Educação e o Centro de Educação 

Integral de Quintino - CEI Quintino, foi transferida para a Secretaria de Estado de Ciência e 

Tecnologia, passando a ter sob sua vinculação as Escolas Técnicas Estaduais.                          

Por força da Lei Estadual nº 2.735/97, de 10 de junho de 1997, foi alterada a estrutura 

administrativa da FAEP passando a sua denominação para FAETEC - Fundação de Apoio à Escola 

Técnica do Estado do Rio de Janeiro, mantida a sua personalidade jurídica de direito privado, 

passando a atuar, dentre outras atribuições instituídas pela Lei Estadual nº 1.176/87, “no 

gerenciamento da Rede de Ensino Tecnológico do Estado do Rio de Janeiro”, sendo seu Estatuto 

posteriormente alterado e consolidado por força do Decreto Estadual nº 24.415/98, de 26 de junho 

de 1998. A idéia inicial era promover o ensino na Educação Profissional. Entretanto, sob uma 

conjuntura de forte demanda por vagas na Educação Básica, a FAETEC expandiu sua área de atuação, 

atendendo a alunos de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Em 1998, motivada pelo surgimento dos Institutos Superiores e pela demanda para o Curso Normal 

Superior, houve a transformação do Instituto de Educação do Rio de Janeiro em Instituto Superior de 

Educação do Rio de Janeiro (ISERJ), atendendo à necessidade premente de formar professores em 

cursos superiores para atender à educação infantil e aos anos iniciais do ensino fundamental no 

Município do Rio de Janeiro e em cidades do interior do estado. Nesta perspectiva, a FAETEC 

implantou o Instituto Superior de Educação nas seguintes cidades: Pádua, Bom Jesus, Itaperuna, 

Campos dos Goytacazes e Três Rios. Com o objetivo de oferecer a educação profissional, também, 

em nível superior, a FAETEC implantou os Institutos Superiores Tecnológicos nas cidades do Rio de 

Janeiro, Petrópolis, Campos dos Goytacazes e Paracambi. 

 

Ainda é preciso acentuar que, em 2002, o Governador Garotinho sancionou a Lei Estadual nº 3.808 

que altera a natureza jurídica da FAETEC, ratificando a atuação da fundação pela educação 

profissional nos níveis básico, médio e superior e pelos Institutos Superiores de Educação e 

referindo-se ao regime de pessoal de seus servidores, que passaram a ser estatutários, conforme 

instituído pela Lei Estadual n° 1.698/90. 

A DESUP – Diretoria de Ensino Superior da FAETEC – é responsável pela coordenação dos seguintes 

institutos superiores vinculados à rede: 

 ISERJ – Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro 

 ISEPAM – Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert 

 ISE Três Rios – Instituto Superior de Educação de Três Rios 

 ISE Itaperuna – Instituto Superior de Educação de Itaperuna 
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 ISE Bom Jesus – Instituto Superior de Educação de Bom Jesus do Itabapoana 

 ISE Pádua – Instituto Superior de Educação de Santo Antônio de Pádua 

 ISE Zona Oeste – Instituto Superior de Educação da Zona Oeste 

 IST Rio – Instituto Superior de Tecnologia em Ciência da Computação do Município do Rio de 

Janeiro 

 IST Campos – Instituto Superior de Tecnologia em Ciências Agrárias do Município de Campos dos 

Goytacazes 

 IST Petrópolis – Instituto Superior de Tecnologia em Ciência da Computação do Município de 

Petrópolis 

 IST Paracambi – Instituto Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental e Tecnologia em Sistemas 

de Informação do Município de Paracambi 

  

Segundo o artigo 43 da nova LDB (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), a educação superior 

tem por finalidade:  

“I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 

formação contínua; 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência 

e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do 

homem e do meio em que vive; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 

patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras 

formas de comunicação; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 

estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade; 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e 

benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 

instituição.” 

 

Pelo exposto acima, pode-se observar que a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão envolve 

uma compreensão da extensão e da pesquisa como atividades que, integradas ao ensino, viabilizam 

o objetivo da universidade de produzir e sistematizar o conhecimento, tornando-o acessível à 

Sociedade. 
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Portanto, as instituições de ensino superior devem participar dos movimentos sociais, priorizando 

ações que visem à formação do profissional cidadão e à superação das atuais condições de 

desigualdade e exclusão existentes no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil.  

A extensão, entendida como prática acadêmica, se interliga à educação superior nas suas atividades 

de ensino e de pesquisa em movimentos bidirecionais, importantes nos dois sentidos:  leva à 

Sociedade produtos e benefícios gerados pela universidade e, com base na realidade encontrada e 

nos resultados obtidos, estimula a pesquisa por novos caminhos e as atividades de ensino que 

preparam o profissional do amanhã. 

Nesse contexto, a FAETEC, sob a ótica de uma instituição de ensino superior, apesar de sua 

juventude, deve estar consciente do seu papel social, científico e tecnológico e, conseqüentemente, 

sensível aos problemas e apelos oriundos tanto dos grupos sociais com os quais interage quanto das 

questões que surgem de suas próprias atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Em 28 de novembro de 2007, a FAETEC realiza seu I Fórum da Educação Superior, fato em que 

publicamente é apresentado um documento intitulado “Uma Proposta de Diretrizes para 

Institucionalização da Extensão e da Pesquisa no ensino superior da Rede FAETEC” contendo, 

conforme o próprio nome sugere uma proposta de diretrizes para institucionalização da extensão e 

da pesquisa no ensino superior da FAETEC. Este documento pode ser acessado por meio do link 

http://www.faetec.rj.gov.br/desup/images/pdf/diretrizesextpesq.pdf 

A partir das diretrizes propostas, foram estabelecidas junto à DESUP metas prioritárias para 2008-

2009 descritas na tabela abaixo. A coluna ID se reporta ao índice das diretrizes do documento 

mencionado. A coluna status indica a situação em que se encontra cada meta estabelecida. 

 

ID Metas Status 

1.1 Criação e operacionalização de um Fórum de Extensão e Pesquisa no Ensino 

Superior da FAETEC que tenha como objetivos: 

 Debater as diretrizes voltadas à extensão e à pesquisa na Rede 

FAETEC 

 Propiciar o intercâmbio de experiências 

 Definir instrumentos de avaliação das ações de extensão e 

pesquisa 

 Realizar avaliação permanente 

 Encaminhar novas propostas 

Cumprida 

2.2 Representação da Extensão e Pesquisa nos Conselhos da FAETEC. Pendente 

2.3 Institucionalização da extensão e da pesquisa nos PDIs de cada unidade e no PDI 

da FAETEC. Definição do plano de desenvolvimento de infra-estrutura 

institucional de extensão e pesquisa 

 

Pendente 

2.5 Apoio financeiro aos docentes para a apresentação de trabalhos em congressos 

científicos dentro e fora do estado do Rio de Janeiro. Tal apoio se faz necessário 

para cobrir despesas com inscrições, passagens e estadia. 

Proposta 

Elaborada 

http://www.faetec.rj.gov.br/desup/images/pdf/diretrizesextpesq.pdf
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2.6 Estímulo aos discentes na utilização das horas de atividades complementares 

em atividades nos programas de extensão e pesquisa. 

 

Pendente 

2.7 Definição de uma política única de alocação de horas docentes em atividades de 

extensão e pesquisa, com critérios claros e mensuráveis de avaliação de 

resultados. 

Proposta 

Elaborada 

2.8 Revisão do plano de carreira docente de forma a considerar ações de extensão e 

pesquisa de forma equivalente às demais ações acadêmicas no que tange à 

avaliação docente para fins de progressão funcional horizontal. 

 

Pendente 

3.2 Criação/Ampliação de programas institucionais que integrem Ensino, Pesquisa e 

Extensão. Prioridades: 

 Pós-Graduação (com foco na capacitação docente e suas áreas de 

conhecimento) 

 Bolsas de Extensão (PIBEX) 

 Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) 

 Formação Continuada (Aperfeiçoamento de Docentes e 

Funcionários) 

 Imagem, Memória e Divulgação Institucional 

 

 

Andamento 

 

Proposta 

Elaborada 

 

Andamento 

3.3 Realização contínua e anual de novas edições do CAIS – Congresso Acadêmico 

dos Institutos Superiores da FAETEC. 

Cumprida 

3.5 Criação/Consolidação de convênios e parcerias junto a universidades públicas e 

privadas do estado do Rio de Janeiro, preferencialmente. 

Pendente 

3.7 Criação/Consolidação de convênios e parcerias junto a outras instituições tais 

como empresas, organizações governamentais e não governamentais, entre 

outras. 

Pendente 

3.8 A definição e a implantação/fortalecimento das linhas de pesquisa aplicada de 

atuação de cada instituto do Ensino Superior da FAETEC. 

Andamento 

4.1 Normatização das atividades de extensão e pesquisa no ensino superior da 

FAETEC. 

Andamento 

4.2 Definição e implantação de mecanismos objetivos de avaliação de resultados e 

produção em Extensão e Pesquisa. 

Proposta 

Elaborada 

4.3 Concepção, implementação e operacionalização de um sistema de informações 

contendo detalhes sobre a memória das ações de extensão e pesquisa na Rede 

FAETEC.  

 

 

Andamento 

4.5 Criação de uma Biblioteca Virtual do Ensino Superior da FAETEC, integrada ao 

banco de dados do portal, cujo objetivo seja disponibilizar para a Sociedade, 
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toda a produção realizada. Pendente 

4.9 Criação de uma Revista (eletrônica e/ou impressa) do Ensino Superior da 

FAETEC, para publicação de artigos científicos produzidos por docentes da rede 

e por convidados de renome no meio científico. 

 

Cumprida 

5.1 Participação em editais e patrocínios promovidos por instituições públicas e 

privadas de apoio à extensão e à pesquisa. 

Andamento 

  

Assim sendo, o presente documento, produto elaborado como continuidade dos trabalhos do GTAI 

(Grupo de Trabalho em Assuntos Institucionais) de Extensão e Pesquisa, tem como objetivo 

apresentar propostas de operacionalização das metas: 2.5, 2.7, 3.2 e 4.2. 

 

2. Metas e Propostas de Operacionalização 

 

Meta 2.7: Definição de uma política única de alocação de horas docentes em atividades de extensão 

e pesquisa, com critérios claros e mensuráveis de avaliação de resultados. 

Proposta de Operacionalização: 

 Caracterização do conceito de horas de Atividades de Extensão e Pesquisa (AEP): Parte da 

carga horária docente dedicada exclusivamente ao desenvolvimento de ações e produtos 

relacionados à extensão e à pesquisa institucional. 

 

 São consideradas atividades de extensão e pesquisa aquelas relacionadas abaixo. 

Relação de Atividades de Extensão e Pesquisa 

Coordenação de projetos de pesquisa 

Participação em projetos de pesquisa 

Coordenação de grupos de pesquisa 

Orientação de alunos de iniciação à pesquisa científica e/ou tecnológica 

Tutoria de Empresa Júnior 

Publicação de livro didático, cultural ou técnico devidamente indexado 

Publicação e/ou tradução e/ou edição (organização) de livro didático, cultural ou 

técnico devidamente indexado 

Publicação de texto didático com a aprovação de Conselho Editorial ou comissão 

constituída para esse fim 

Publicação de artigo técnico-científico publicado em periódico indexado 

internacionalmente e/ou nacionalmente 
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Publicação de artigo técnico-científico publicado em anais de conferência internacional 

e/ou nacional 

Editoração de revistas científicas e culturais internacionais, nacionais, regionais e/ou 

locais 

Participação em Conselho Editorial internacional, nacional, regional e/ou local 

Desenvolvimento de aplicativos computacionais, registrados ou publicados em livros 

ou revistas indexadas 

Registro de patente de produto (aparelho, instrumento, equipamento, outros)  

Coordenação de eventos científicos internacionais, nacionais, regionais e/ou locais 

Participação em eventos científicos internacionais, nacionais, regionais e/ou locais 

Coordenação de projetos de extensão 

Participação em projetos de extensão 

Orientação de alunos de Extensão 

Coordenação de atividades (internacional, nacional, regional ou local) de extensão, 

aprovado em instâncias competentes na FAETEC 

Realização de atividades (internacional, nacional, regional ou local) de extensão, 

aprovado em instâncias competentes na FAETEC 

Consultoria "ad hoc" de revista ou anais de evento internacional, nacional, regional 

e/ou local 

Consultoria "ad hoc" de órgãos de fomento 

Representação acadêmica e participação em órgãos de formulação e execução de 

políticas públicas de ensino, ciência e tecnologia 

Participação em banca examinadora de concurso público para professor titular ou livre 

docência, adjunto, assistente ou auxiliar; professor substituto, nível médio e nível 

técnico 

Participação em banca examinadora de tese de doutorado e/ou dissertação de 

mestrado e/ou monografia de especialização 

Participação em banca examinadora de qualificação de doutorado 

Participação em banca examinadora de seleção de doutorado, mestrado e 

especialização 

Participação em banca examinadora de monografia de graduação 

Realização de programa de especialização 

Realização de programa de mestrado 

Realização de programa de doutorado 
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Orientação de dissertações em outra IES 

Orientação de tese em outra IES 

 

 Para cada docente será contabilizado um saldo de horas de AEPs. As horas de AEP deverão 

ser contabilizadas em função dos produtos gerados pelos professores. Assim, quanto maior 

for a produção do docente, maior será o número de horas de AEPs acumulado por ele. A 

tabela abaixo propõe uma relação dos produtos a serem gerados e a respectiva quantidade 

de horas de AEPs associadas. Uma parcela de até oito horas de AEPs poderá ser abatida do 

saldo de horas de AEPs do professor a cada período letivo. Deverá ser mantido pela DESUP e 

pelas Direções dos Institutos Superiores um cadastro único da produção docente para fins de 

divulgação, transparência e prestação de contas junto à Sociedade. 

 

 Produtos e Quantidades de horas de AEPs correspondentes: 

Produção Mínima Esperada Número 

de AEPs 

01 artigo em periódico qualis A/B/C internacional 

 

08 

01 artigo em periódico qualis A/B/C nacional 

 

06 

01 artigo em anais de conferência internacional qualis A/B/C 

 

06 

01 artigo em anais de conferência nacional qualis A/B/C 

 

04 

01 artigo em periódico nacional/regional indexado 

 

02 

01 resumo publicado em anais de conferência nacional/internacional 

 

01 

01 resumo estendido publicado em anais de conferência nacional / 

internacional 

 

02 

01 livro indexado 

 

06 

01 livro traduzido indexado 04 
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01 capítulo de livro indexado 

 

02 

01 relatório técnico 

 

02 

01 produção tecnológica comprovada (com patente) 

 

08 

01 organização de congresso 

 

08 

01 organização de semana acadêmica 

 

04 

01 organização de eventos de extensão * 

 

04 

01 prestação de contas a órgão de fomento 

 

02 

01 dissertação orientada 

 

04 

01 tese orientada 

 

08 

 

(*) Tipos de eventos de extensão (alguns exemplos) 

Workshops 

Encontros Marcados 

Espaço Aberto (Evento na Biblioteca) 

Visitas Técnicas 

Ações Comunitárias 

Passeios e Atividades Culturais e Esportivas 

Cursos de Extensão 



591 

Laboratórios Pedagógicos 

 

 Para exercer funções administrativas (direção, direção adjunta, coordenações acadêmica, de 

extensão e pesquisa, e de Estágio), o professor tem liberação de sala de aula, sendo 

facultativo o vínculo com uma ou mais disciplinas. 

 A orientação de TCC/monografia não deve ser considerada como AEP. É uma atividade de 

ensino que pode e deve ter relação com ações de extensão e pesquisa na instituição. Mas 

encontra-se subordinada à coordenação acadêmica. Sugere-se que cada TCC/monografia 

seja formado por um grupo de, no máximo, três alunos. Para cada TCC/monografia 

orientado, o professor terá uma hora aula semanal para orientação. Sugere-se também um 

limite de orientação de quatro TCCs/monografias por professor por período letivo. 

Meta 3.2: Criação do programa institucional de iniciação científica da FAETEC, contendo bolsas de 

Iniciação Científica para discentes (PIBIC) 

Proposta de Operacionalização: 

 Elaboração de um regulamento do Programa de Iniciação Científica da Educação Superior da 

FAETEC. 

 Ao final de cada período letivo, a FAETEC deverá realizar um processo seletivo para 

concessão de bolsas de iniciação científica (PIBIC) para o período letivo subsequente. 

 A FAETEC deverá alocar, por período letivo, um número de bolsas de iniciação científica a ser 

proporcionalmente distribuído pelos seus institutos superiores. Tal proporcionalidade deverá 

levar em consideração a quantidade de alunos em cada instituto assim como o número de 

projetos oferecidos. 

No. de bolsas para Instituto = (Total de bolsas * Número de alunos no Instituto)/Total de alunos  

 Os projetos apresentados deverão estar vinculados às Atividades de Extensão e Pesquisa em 

desenvolvimento pelos docentes, conforme mencionado na meta anterior. 

 O valor da bolsa de iniciação científica deverá ser equivalente ao valor praticado pela FAPERJ. 

 Ao final de cada período letivo, deverá ser realizado um seminário de iniciação científica com 

os resultados produzidos. 

Meta 2.5: Apoio financeiro aos docentes e/ou discentes para a apresentação de trabalhos em 

congressos científicos dentro e fora do estado do Rio de Janeiro. Tal apoio se faz necessário para 

cobrir despesas com inscrições, passagens e estadia. 

Proposta de Operacionalização: 

 A FAETEC deverá alocar, por período letivo, uma verba a ser proporcionalmente distribuída 

pelos seus institutos superiores cuja aplicação será necessariamente destinada ao apoio 

financeiro de docentes e discentes na apresentação de trabalhos em congressos. Tal 

proporcionalidade deverá levar em consideração a quantidade de alunos assim como a 

produtividade de cada instituto. 
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Cota do Instituto = (Valor total disponível * Número de publicações Instituto)/Total publicações  

 Os valores de inscrições, viagens e estadias somente serão custeados pela FAETEC se 

estiverem vinculados a Atividades de Extensão e Pesquisa vinculadas aos institutos 

superiores da rede. 

 Deverão ser definidos critérios claros de prestação de contas nesta modalidade de 

descentralização. 

3. Considerações Finais 

A FAETEC, ao receber o encargo de promover educação em nível superior conforme a Lei Estadual 

3.808, assume uma importância cada vez maior junto à Sociedade. Segundo a nova LDB, como 

instituição de ensino superior, a FAETEC, apesar de sua juventude, deve estar consciente do seu 

papel social, científico e tecnológico e, conseqüentemente, sensível aos problemas e apelos oriundos 

tanto dos grupos sociais com os quais interage quanto das questões que surgem de suas próprias 

atividades indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão. Para tanto, deve compreender a extensão e 

a pesquisa como atividades que, integradas ao ensino, viabilizam o objetivo da universidade de 

produzir e sistematizar o conhecimento, tornando-o acessível à Sociedade, procurando, dessa forma, 

contribuir para a redução das atuais condições de desigualdade e exclusão existentes no Estado do 

Rio de Janeiro e no Brasil.  

Assim sendo, o presente documento, produto elaborado pelo Grupo de Trabalho de Extensão e 

Pesquisa da DESUP (Diretoria de Ensino Superior), teve como objetivo apresentar à Rede FAETEC 

propostas de operacionalização de um conjunto de diretrizes voltadas à institucionalização da 

extensão e da pesquisa no ensino superior da rede de ensino. Cabe ressaltar, no entanto, que o 

apoio da FAETEC, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e do Governo do Estado será fundamental no 

referido processo que busca promover na rede um ensino superior de qualidade, estimulando seus 

corpos docente e discente ao aprimoramento de suas atividades. 
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Anexo D – Algumas Minutas de Legislação Interna elaboradas pela 

Coordenação de Extensão e Pesquisa para a Rede – Portarias 
 

 Portaria nº xxxx, de x de xxxx de 2009 - Carga Horária de Docentes dos Institutos 

Superiores de Educação e de Tecnologia da Rede FAETEC. 

 Portaria FAETEC nº xxx, de xx de xxxxxx de 2010 - Aprova a Regulamentação de Carga 

Horária de Professores dos Institutos Superiores de Educação e de Tecnologia da 

Rede FAETEC. 

 Portaria FAETEC nº xxx, de xx de xxxxxx de 2009 - Aprova as Instruções Reguladoras 

para Progressão Funcional por Merecimento dos Servidores do Quadro Permanente 

da Rede FAETEC. 

 Portaria FAETEC nº xxx, de xx de xxxxxx de 2009 - Aprova as Instruções Reguladoras 

do Afastamento de Servidores para Participação em Atividades de Extensão e 

Pesquisa. 

 Portaria FAETEC nº xxx, de xx de xxxxxx de 2009 Aprova as Instruções Reguladoras 

para Alocação Docente no Regime de Dedicação Exclusiva. 
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  Fundação de Apoio a Escola Técnica  

 

 

Portaria nº 

 

Estabelece normas relativas à Carga 

Horária de docentes dos Institutos 

Superiores de Educação e de Tecnologia 

da Rede FAETEC . 

 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO A ESCOLA TÉCNICA – FAETEC, no uso de suas atribuições e 

tendo em vista a necessidade de regulamentar a carga horária de docente dos Institutos Superiores 

de Educação e de Tecnologia da Rede FAETEC, 

               RESOLVE: 

               Art.1º - Aprovar as NORMAS RELATIVAS À CARGA HORÁRIA DE DOCENTES DOS INSTITUTOS 

SUPERIOES DE EDUCAÇÃO E DE TECNOLOGIA, consoante exposição de motivos constante dos 

Anexos I e II desta Resolução. 

               Art.2º - A composição final da Carga Horária do Docente obedece ao quadro abaixo: 

                 

 

GRUPO 

∑ 

H/SEMANA 

   ENSINO PESQUISA E 

EXTENSÃO 

AVALIAÇÃO + 

MANUTENÇÃO DO 

ENSINO 
AULAS + 

ATIVIDADES 

DE APOIO 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

20 

Tempo 

Parcial 

 

20 

Tempo 

Parcial 

 

 

 

10 

    

 

 

10 menos a 

carga horária 

alocada em 

pesquisa e 

extensão 

    

 

- 

 

 

 

Até 02 

conforme Anexo 

II 

 

 

 

10 

 

 

 

10 
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               Art.3º - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Rio de Janeiro,      de                            de  2009.    

 

 

 

 

CELSO PANSERA 

Presidente da FAETEC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

40 

Tempo 

Integral 

 

40 

Tempo 

Integral 
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ANEXO I DA PORTARIA  nº           / 2009 

 

1. O REGIME DE TRABALHO – RT dos docentes dos Institutos de Educação e Tecnológicos da 
FAETEC, sejam contratados ou concursados, são os abaixo especificados, conforme critérios de 
contratação previstos em legislação estadual: 

1.1. Regime de 20 horas semanais. 

1.2. Regime de 40 horas semanais.  

2. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE DOCENTE NO ENSINO, NA PESQUISA E NA EXTENSÃO 
2.1. A Carga Horária Semanal será constituída pelas atividades desenvolvidas pelo docente, 

relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão. 

2.2. Por ATIVIDADE DE ENSINO entende-se AULAS e ATIVIDADES DE APOIO. 

2.3. Por ATIVIDADE DE PESQUISA entende-se PESQUISA INSTITUCIONAL – são atividades realizadas 

por docente pertencente a um grupo de pesquisa e/ou programa específico de pesquisa, ambos 

através de projetos. 

2.4 Por ATIVIDADE DE EXTENSÃO entende-se o processo educativo, cultural e científico que articula o 

ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a Instituição de 

Ensino e a Sociedade. A extensão é, fundamentalmente, a interação direta entre a Instituição de 

Ensino e a sociedade, que se dá através de ações objetivas envolvendo o ensino e a pesquisa. 

3. AGRUPAMENTOS DOS DOCENTES EM FUNÇÃO DO REGIME DE TRABALHO – RT E DAS RESPECTIVAS 

ATIVIDADES EXECUTADAS 

GRUPO RT  ATIVIDADES 

1 

 

 

2 

20 

Tempo 

Parcial 

40 

Tempo   

Integral 

Aulas, Atividades de Apoio e atuação em grupo de pesquisa e extensão, 

através de programas ou projetos aprovados pela Coordenação Técnica de 

Pesquisa e Extensão da DESUP constantes dos Anexos I e II 

 Aulas, Atividades de Apoio e atuação em grupo de pesquisa e 

extensão, através de programas ou projetos aprovados pela Coordenação 

Técnica de Pesquisa e Extensão da DESUP constantes dos Anexos I e II 

3.1. Os docentes integrantes do Grupo 1 terão suas atividades focalizadas no desenvolvimento das 

suas aulas, nas atividades de apoio e respectivos critérios de avaliação, podendo participar do 

desenvolvimento dos programas ou projetos de pesquisa e extensão. 

3.2. Os docentes integrantes do Grupo 2 terão suas cargas horárias programadas segundo suas aulas, 

atividades de apoio, respectivos critérios de avaliação e no desenvolvimento dos programas ou 

projetos de pesquisa e extensão. 

4. ATIVIDADES DE ENSINO - AULAS 

A CARGA HORÁRIA DOCENTE destinada à atividade de ensino, que compreende exclusivamente as 

aulas, deve obedecer aos referenciais constantes do quadro abaixo: 

GRUPO RT CARGA HORÁRIA DE AULA 
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1 Tempo Parcial 

2 Tempo Integral 

20 Horas 

40 Horas 

10 Horas 

20 Horas 

4.1. Os limites de carga horária referem-se às aulas ministradas nos cursos regulares, de acordo com 

o Projeto Pedagógico do Curso. 

4.2. O “Grupo 1”poderá ter uma redução de até 02 (duas) horas em sua carga horária de aula, de 

acordo com a tabela constante do Anexo II. Esse tempo deverá ser utilizado para pesquisa em 

programa ou projeto de interesse da Instituição ou em extensão e aprovado pela Coordenação 

Técnica de Pesquisa e Extensão da DESUP. 

4.3. O “Grupo 2” poderá ter uma redução de até 08 (oito) horas em sua carga horária de aula, de 

acordo com a tabela constante do Anexo II. Esse tempo deverá ser utilizado para pesquisa em 

programa ou projeto de interesse da Instituição ou em extensão e aprovado pela Coordenação 

Técnica de Pesquisa e Extensão da DESUP. 

4.4. Os docentes efetivos afastados integralmente para pós-graduação ou para o exercício de 

funções administrativas previstas regimentalmente, poderão ser dispensados das atividades de 

ensino, mediante autorização das instâncias competentes. 

4.5. Os docentes efetivos afastados parcialmente, com redução de carga horária, para atividades 

administrativas ou para pós-graduação deverão ter um limite mínimo de 08 (oito) horas em sala de 

aula, mediante autorização da Presidência da FAETEC. 

5. ATIVIDADES DE ENSINO – APOIO AO ENSINO 

São ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO aquelas ligadas diretamente aos currículos e programas dos 

cursos regulares em todas as suas modalidades e/ou que incidam diretamente na melhoria das 

condições de oferta do ensino, abrangendo:  

a. Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. 
b. Orientação de Estágio Curricular. 
c. Orientação de Atividades Complementares. 
d. Atendimento ao Aluno. 
e. Participação em bancas examinadoras de Monografias e Trabalho de Conclusão de Curso. 
f. Desenvolvimento de Plano de Trabalho e/ou Programas. 

5.1. As atividades de Apoio dos itens a ao d poderão compor o horário docente até o limite de 10% 

do RT, segundo planejamento acordado com a Coordenação do Curso, e não são cumulativas. 

5.2. Os Planos de Trabalho e/ou Programas referidos no item f, entendidos como complementar à 

atividade docente, seguem as orientações determinadas abaixo: 

a. Os Planos de Trabalho deverão ser instituídos aos professores do “Grupo 2” com avaliação 
semestral ou anual, de acordo com a complexidade do Plano ou Programa, realizada pela 
Coordenação de Curso juntamente com a Coordenação Pedagógica dos Institutos Superiores 
da DESUP. 

b. Em função da relevância do Plano de Trabalho e/ou Programa, para a Instituição, a carga 
horária docente poderá ser reduzida ao mínimo de 10 (dez) horas, com justificativa do 
Coordenador de Curso e avalizada pela Coordenação Pedagógica dos Institutos Superiores da 
DESUP. 

c. Os Planos de Trabalho e/ou Programa deverão priorizar as atividades de interesse institucional, 
segundo os exemplos relacionados abaixo: 
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I. Atividades de interesse da Presidência e/ou da Diretoria de Educação Superior – DESUP, 
mediante a publicação de Portaria. 

II. Atividades de interesse da Coordenação do Curso, acordada com a Direção da Unidade e 
aprovada pela Coordenação Técnica de Pesquisa e Extensão da DESUP. 

III. Atividades para ampliação, melhoria e desenvolvimento das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão aprovadas pela DESUP. 

IV. Atividades para ampliação e melhoria das ações pedagógicas de cada curso, aprovadas 
pela Coordenação do Curso e avalizadas pela Coordenação Pedagógica dos Institutos 
Superiores da DESUP. 

V. Atividades de produção intelectual, científica e cultural aprovadas pela Coordenação de 
Curso e avalizadas pela Coordenação Técnica de Pesquisa e Extensão da DESUP. 

VI. Atividades para geração de projetos para captação de recursos aprovadas pela Direção 
da Unidade com aval da Diretoria de Educação Superior – DESUP. 

VII. Atividades Administrativas aprovadas pela Coordenação do Curso e pela Direção da 
Unidade. 

VIII. Atividades de representação acadêmica nos Conselhos, Colegiados e/ou Comissões 
Internas. 

6. ATIVIDADES DE PESQUISA 

A Carga Horária Docente destinada a esta atividade deve ser reservada à pesquisa institucional, 

realizada por docente, nas dependências da Instituição de Ensino, pertencente a um grupo de 

pesquisa e/ou programa ou projeto específico, seguindo o detalhamento de atividades e Horas de 

Atividade de Extensão e Pesquisa (AEP) do Anexo II. 

6.1 Nos casos em que a pesquisa deva ser realizada em campo, o docente poderá se ausentar da 

Instituição de Ensino, sem prejuízo das atividades de ensino em sala de aula e outras que o docente 

desenvolva na Instituição de Ensino. 

7. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

De acordo com o MEC, extensão universitária  

é o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a 

pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 

a Universidade e a Sociedade. 

A Extensão é uma via de mão dupla, com livre trânsito assegurado à 

comunidade acadêmica, que encontrará na Sociedade a oportunidade da 

elaboração da prática de um conhecimento acadêmico. No retorno à 

Universidade, professores e estudantes trarão um aprendizado que, 

submetido à reflexão teórica, fará ampliar e elevar o nível do 

conhecimento anterior. 

Esta interação da Universidade com a Sociedade, com as comunidades 

externas em suas mais diferentes formas de organização, estabelece uma 

troca de saberes acadêmico e popular, que terá como conseqüência a 

produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade 

nacional, a democratização do conhecimento acadêmico e a participação 

efetiva da comunidade na atuação da universidade. 

Uma das missões estratégicas da Educação Superior no projeto de 

desenvolvimento cultural, econômico e social do país, é promover uma 

profunda relação com a sociedade, valorizando a extensão como 

instância de mediação entre as Instituições de Educação Superior e a 

sociedade. 



599 

Cabe ao Estado, prioritariamente, criar as condições políticas, definindo 

autonomia e prerrogativas correlatas, garantindo condições de 

financiamento e tributação, estabelecendo processos de avaliação e 

regulação para o adequado funcionamento do sistema. As instituições 

são, prioritariamente, responsáveis pelas condições acadêmicas, 

apresentando e debatendo critérios de qualidade, eqüidade e relevância 

que atendam às exigências da sociedade. (http://portal.mec.gov.br). 

As atividades de extensão, desenvolvidas pelos docentes dos “Grupos 1 e 2”,  serão contempladas 

com Horas de Atividade de Extensão e Pesquisa (AEP), de acordo com o determinado no Anexo II. 

8. DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO FINAL DO HORÁRIO DO DOCENTE 

A figura a seguir apresenta o limite de carga horária para atividade de ensino e manutenção do 

ensino. 

8                            10                          12                        20                                                           40  

    

  

 

                 |     GRUPO 1                                                                               |   GRUPO  2                                                                             | 

                                                     AVALIAÇÃO + MANUTENÇÃO DO ENSINO                            AVALIAÇÃO + MANUTENÇÃO DO ENSINO 

9. COMPOSIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DOCENTE INCLUINDO A AVALIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 

ENSINO 

A Carga Horária Docente, compreendendo as aulas, as atividades de apoio, a pesquisa e a extensão 

devem levar em consideração a seguinte composição:  

  AULAS + ATIVIDADES DE APOIO + PESQUISA E EXTENSÃO  50% DA CARGA HORÁRIA DO RT 

O restante da Carga Horária deverá ser reservado para manutenção do ensino – estudos, 

planejamento, preparação das aulas e avaliações segundo parâmetros de avaliação pedagógicos –, 

reuniões pedagógicas e funções acadêmicas ou administrativas (coordenações e direção que sejam 

gratificadas). 

A síntese da composição da Carga Horária Docente é apresentada no quadro abaixo: 

50% 50% 

10. CONCLUSÃO  

Com base no supra-exposto justificamos e definimos como Carga Horária Docente em sala de aula o 

parâmetro abaixo: 

 

GRUPO 

CARGA HORÁRIA 

  AVALIAÇÃO   +  

 

GRUPO 

ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO AVALIAÇÃO + 

MANUTENÇÃO DO ENSINO 

∑ 

H/SEMANA AULAS + ATIVIDADES DE APOIO 

1 Tempo Parcial 

2 Tempo Integra 

10 

20 

Até 02 Horas 

Até 08 Horas 

 

10 

20 

20 

40 
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AULA PESQUISA MANUTEÇÃO DO ENSINO 

1  Tempo Parcial 

1 Tempo Parcial 

 

 

2 Tempo Integral 

2 Tempo Integral 

10 

10 menos a carga 

horária alocada em 

pesquisa e extensão 

 20 

20 menos a carga 

horária alocada em 

pesquisa e extensão 

- 

Até 02 

conforme 

Anexo II 

- 

Até 08 

conforme  

Anexo II  

10 

10 

 

 

20 

20 

Esses parâmetros objetivam conduzir a FAETEC a uma melhoria de seus instrumentos de gestão e na 

produção acadêmica institucional visando excelência em suas atividades meio e fim. 
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ANEXO II DA PORTARIA  nº           / 2009 

 

1. DEFINIÇÕES DAS ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO 

1.1 A alocação de horas dos docentes dos “Grupos 1 e 2”, definidos no Anexo I, em atividades de 

pesquisa e extensão, possui critérios claros e mensuráveis de avaliação de resultados e não são 

objeto de remuneração extra. 

1.2 As horas de Atividades de Pesquisa e Extensão são representadas pela sigla AEP (Atividades de 

Extensão e Pesquisa). 

1.3 São consideradas Atividades de Pesquisa e Extensão – AEP - aquelas relacionadas abaixo: 

Relação de Atividades de Pesquisa e Extensão – AEP 

Coordenação de projetos de pesquisa 

Participação em projetos de pesquisa 

Coordenação de grupos de pesquisa 

Orientação de alunos de iniciação à pesquisa científica e/ou tecnológica 

Tutoria de Empresa Júnior 

Publicação de livro didático, cultural ou técnico devidamente indexado 

Publicação e/ou tradução e/ou edição (organização) de livro didático, cultural ou técnico devidamente indexado 

Publicação de texto didático com a aprovação de Conselho Editorial ou comissão constituída para esse fim 

Publicação de artigo técnico-científico publicado em periódico indexado internacionalmente e/ou nacionalmente 

Publicação de artigo técnico-científico publicado em anais de conferência internacional e/ou nacional 

Editoração de revistas científicas e culturais internacionais, nacionais, regionais e/ou locais 

Participação em Conselho Editorial internacional, nacional, regional e/ou local 

Desenvolvimento de aplicativos computacionais, registrados ou publicados em livros ou revistas indexadas 

Registro de patente de produto (aparelho, instrumento, equipamento, outros)  

Coordenação de eventos científicos internacionais, nacionais, regionais e/ou locais 

Participação em eventos científicos internacionais, nacionais, regionais e/ou locais 

Coordenação de programas e/ou projetos de extensão 

Participação em pogramas e/ou projetos de extensão 
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Orientação de alunos de extensão 

Elaboração de curso de extensão 

Coordenação de atividades (internacional, nacional, regional ou local) de extensão, aprovado em instâncias competentes na FAETEC 

Realização de atividades (internacional, nacional, regional ou local) de extensão, aprovado em instâncias competentes na FAETEC 

Consultoria "ad hoc" de revista ou anais de evento internacional, nacional, regional e/ou local 

Consultoria "ad hoc" de órgãos de foment 

Representação acadêmica e participação em órgãos de formulação e execução de políticas públicas de ensino, ciência e tecnologia 

Participação em banca examinadora de concurso público para professor titular ou livre docência, adjunto, assistente ou auxiliar; professor 
substituto, nível médio e nível técnico 

Participação em banca examinadora de tese de doutorado e/ou dissertação de mestrado e/ou monografia de especialização 

Participação em banca examinadora de qualificação de doutorado 

Participação em banca examinadora de seleção de doutorado, mestrado e especialização 

Participação em banca examinadora de monografia de graduação 

Realização de programa de especialização 

Realização de programa de mestrado 

Realização de programa de doutorado 

Orientação de dissertações em outra IES 

Orientação de tese em outra IES 

 

 

2. CONTABILIZAÇÃO DAS HORAS DE ATIVIDADE DE EXTENSÃO E PESQUISA - AEP 

Para cada docente será contabilizado um saldo de horas de AEP. As horas de AEP deverão ser 

contabilizadas em função dos produtos gerados pelos professores. Assim, quanto maior for a 

produção do docente, maior será o número de horas de AEP acumuladas por ele.  

2.1 A Coordenação de Pesquisa e Extensão da Instituição de Ensino deverá enviar, ao término de 

cada período letivo, para a Coordenação Técnica de Pesquisa e Extensão da DESUP, a totalização das 

horas de AEP acumuladas pelo docente a fim de que sejam aprovadas e contabilizadas. 

2.2 Deverá ser mantido pela DESUP e pelas Direções dos Institutos Superiores um cadastro único da 

produção docente para fins de divulgação, transparência e prestação de contas junto à Sociedade. 

2.3 O docente pertencente ao “Grupo 2”, definido no Anexo I, poderá ter computadas dentro da 

Carga Horária de Ensino, a cada período letivo, até 08 (oito) horas de AEP do saldo de horas que 

tenha acumulado no período anterior. 
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2.4 O docente pertencente ao “Grupo 1”, definido no Anexo I, poderá ter computadas dentro da 

Carga Horária de Ensino, a cada período letivo, até 02 (duas) horas de AEP do saldo de horas que 

tenha acumulado no período anterior. 

2.5 A tabela abaixo propõe uma relação dos produtos a serem gerados e a respectiva quantidade de 

horas de AEP equivalentes. 

PRODUTOS E QUANTIDADES DE HORAS DE AEP CORRESPONDENTES: 

Produção Mínima Esperada Horas de AEP 

01 artigo em periódico qualis A/B/C internacional 08 

01 artigo em periódico qualis A/B/C nacional 06 

01 artigo em anais de conferência internacional qualis A/B/C 06 

01 artigo em anais de conferência nacional qualis A/B/C 04 

01 artigo em periódico nacional/regional indexado 02 

01 resumo publicado em anais de conferência nacional/internacional 01 

01 resumo estendido publicado em anais de conferência nacional / internacional 02 

01 livro indexado 06 

01 livro traduzido indexado 04 

01 capítulo de livro indexado 02 

01 relatório técnico 02 

01 produção tecnológica comprovada (com patente) 08 

01 organização de congresso 08 

01 organização de semana acadêmica 04 

01 organização de eventos de extensão 04 

01 prestação de contas a órgão de fomento 02 

01 dissertação orientada 04 

01 tese orientada 08 

3. ATIVIDADE DE EXTENSÃO 

De acordo com a definição estabelecida pelo MEC e que consta do Anexo I desta Portaria, extensão  

é o processo educativo, cultural e científico que articula o  ensino e a 

pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora 

entre a Universidade e a Sociedade. 

A Extensão é uma via de mão dupla, com livre trânsito assegurado à 

comunidade acadêmica, que encontrará na Sociedade a 

oportunidade da elaboração da prática de um conhecimento 

acadêmico. No retorno à Universidade, professores e estudantes 

trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, fará 

ampliar e elevar o nível do conhecimento anterior. 
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A extensão é, fundamentalmente, a interação direta entre a Instituição de Ensino e a sociedade, que 

se dá através de ações objetivas envolvendo o ensino e a pesquisa. 

3.1 O PRINCÍPIO DA EXTENSÃO – O PROFISSIONAL CIDADÃO 

O princípio básico da extensão universitária, expresso no Plano Nacional de Extensão Universitária 

estabelece que “para a formação do Profissional Cidadão é imprescindível sua efetiva interação com 

a Sociedade”. Ou seja, cabe ao ensino superior formar o “profissional cidadão”, seja para se situar 

historicamente, para se identificar culturalmente ou para referenciar sua formação com os 

problemas que um dia terá de enfrentar. 

A possibilidade de uma formação do profissional cidadão, cada vez mais, junto à sociedade como 

espaço privilegiado de produção do conhecimento significativo para a superação das desigualdades 

sociais existentes, torna-se, nessa perspectiva, mecanismo de legitimação das demais atividades 

desenvolvidas no âmbito de educação superior. Para que a educação superior esteja realmente 

voltada para a formação de cidadão, faz-se urgente reconhecer e valorizar a participação de 

professores e estudantes, nas atividades de extensão, favorecendo uma maior interação e 

articulação entre a vida acadêmica e a vivência em sociedade.(ELPO, 2004) 

Seu caráter interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar, extrapola a abordagem especializada 

de cada área de conhecimento ou curso e favorece a visão integrada do social. Essa atividade propõe 

formar profissionais cidadãos que pautem suas ações pela ética fundada no entendimento de que o 

ser humano tem valor por si mesmo. Assim, as ações de extensão, articuladas ao ensino e à pesquisa, 

orientam-se para a defesa da justiça, do respeito às diferenças, da autonomia e da liberdade entre os 

homens. 

3.2 AÇÕES DE EXTENSÃO 

Não se pode pensar em ações de extensão sem o envolvimento dos colegiados dos cursos, pois as 

mesmas, necessariamente, envolvem os estudantes na sua execução. As ações de extensão devem 

adotar como referência os projetos político-pedagógicos dos cursos da Instituição. 

A extensão, entendida como prática acadêmica, que interliga a Instituição de Ensino Superior nas 

suas atividades de ensino e de pesquisa, com as demandas da maioria da população, apresenta-se 

como mediadora entre a comunidade acadêmica e a comunidade em geral. 

No ensino, as atividades de extensão ampliam o espaço da sala de aula, permitindo que a construção 

do saber se faça dentro e fora da academia, além de contribuir com o processo pedagógico na 

medida em que possibilita o intercâmbio e participação entre as comunidades interna e externa à 

vida universitária. 

A relação entre extensão e pesquisa favorece a criação e recriação de conhecimentos que podem 

contribuir para a transformação da sociedade, para o desenvolvimento teórico, bem como para 

retro-alimentar parte da ação pedagógica da Instituição de Ensino Superior. 

O estágio curricular é alçado como um dos instrumentos que viabilizam a extensão enquanto 

momento da prática profissional, da consciência social e do compromisso político, devendo ser 

obrigatório para todos os cursos e estar integrado a projetos decorrentes dos Institutos e à temática 

curricular, sendo computado para a integralização do currículo de docentes e discentes.  

3.2.1 Institucionalização das ações de extensão 
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No que diz respeito ao âmbito da extensão, a institucionalização das ações, independentemente da 

modalidade escolhida ou criada, se constituirá em uma estratégia para auxiliar na criação das 

condições políticas para que ações de caráter mais orgânico possam ser experimentadas. A extensão 

se concebe como uma atividade acadêmica interdisciplinar, teórica e prática, que se realiza tanto por 

meio da seleção e processamento de demandas externas quanto da elaboração interna de questões 

que merecem ser desenvolvidas à luz de estudos e teorias. 

A institucionalização, na medida em que leva a uma maior visibilidade, pode estimular à  incorporar 

estas atividades aos projetos político-pedagógicos, dando início a um círculo virtuoso de oferta e 

demanda entre as áreas responsáveis pelo ensino e pela extensão na instituição. 

A extensão integrada ao ensino e à pesquisa é, portanto, parte do fazer acadêmico e um dos lugares 

do exercício da função social das IES. Nessa dupla dimensão, uma ação pedagógica extensionista 

favorece com que a Instituição de Ensino intensifique a convergência entre sua vocação técnico-

científica, a vocação humanizadora e seu compromisso social. A extensão envolve tanto os setores 

acadêmicos quanto administrativos da Instituição. 

Neste sentido, deve-se adotar as medidas que se seguem. 

a) As ações de extensão devem ser institucionalizadas, com aprovação nos órgãos acadêmicos e 
registro em sistema de informação aberto à consulta. 

b) A política de institucionalização deve estimular a sistematização de ações de extensão em 
Programas, formato que induz práticas entre os Institutos Superiores, interdisciplinares e 
interinstitucionais; os focos temáticos devem representar linhas de extensão. 

c) Devem ser criadas Linhas de Extensão. 
d) Os Programas e os Projetos a ele vinculados, bem como projetos não vinculados, devem ter 

formalizada, em seu corpo, uma “proposta didático-pedagógica”, que defina: 
I. a potencialidade da ação de extensão para a formação técnica do estudante – relacionada a 

seu curso de origem – e para o crescimento pessoal e cidadão, pela interação social a ser 
vivenciada; 

II. uma programação preliminar de leituras, participação em seminários, grupos de discussão e 
oficinas; 

III. o período de tempo que o estudante participará do projeto; 
IV. o sistema de avaliação da participação do estudante, se necessário com a emissão de 

conceito final; 
V. a qualificação do professor-orientador. 

3.2.2 Integralização da extensão ao currículo escolar 

As ações de Extensão, especialmente Programas e Projetos, podem ser integralizadas ao currículo 

dos cursos. Os Programas e Projetos de extensão podem ser formalizados como disciplinas 

(obrigatórias, optativas ou eletivas) ou atividades secundárias, previamente definidas, ou 

reconhecidas ao final do tempo de participação. 

3.2.3 Na implementação da ação de extensão devem ser consideradas: 

a) a valorização do cenário de aprendizagem sobre conteúdos pré-estabelecidos;  

b) a primazia da relação estudante/sociedade;  

c) o acompanhamento por professor-orientador;  

d) o sistema de avaliação prospectivo, participativo, com enfoque subjetivo e objetivo; 
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e) a relação de continuidade pactuada e dialogada eticamente com a comunidade em que se insere a 

ação de extensão. 

3.2.4 Avaliação das ações de extensão 

A avaliação das ações de extensão deve considerar as categorias e os indicadores destacados no 

documento de Avaliação Nacional da Extensão Universitária, o conceito de extensão e suas diretrizes 

como critérios de aprovação, considerando a relevância acadêmica e social, a interdisciplinaridade e 

a relação dialógica com os setores sociais. 

3.3 MODALIDADES DE EXTENSÃO 

a) Programas: conjunto de projetos de extensão de caráter orgânico-institucional, com clareza de 

diretrizes e orientados a um objetivo comum em ação de médio e longo prazo. 

b) Projetos: ação processual e contínua de caráter educativo, social, científico ou tecnológico com 

objetivo específico a curto e médio prazo. 

c) Cursos: conjunto articulado de ações pedagógicas, de caráter teórico ou prático, planejadas e 

organizadas de modo sistemático, com carga horária mínima de 08 (oito) horas e critérios de 

avaliação definidos. 

d) Eventos: apresentação e exibição pública e livre ou também com clientela específica, do 

conhecimento ou produto cultural, científico e tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido 

pela IES. Inclui: congresso, seminário, encontro, conferência, ciclo de debates, exposição, espetáculo, 

festival, evento esportivo, entre outros. 

e) Prestação de serviços: realização de trabalho oferecido pela Instituição de Ensino ou contratado 

por terceiros (comunidade e/ou empresas), incluindo assessorias, consultorias, cooperação 

interinstitucional e/ou internacional. Cabe ressaltar que a prestação de serviços no Instituto Superior 

deve considerar sempre o caráter pedagógico de sua ação, eliminando a possibilidade de substituir o 

Estado em suas funções e de transformar-se em uma agência de venda de serviços. Caso sejam 

remunerados, os serviços devem ser realizados fora do horário destinado ao Instituto Superior, pelo 

docente. 

f) Publicações e outros produtos acadêmicos: produção de publicações e de produtos acadêmicos 

decorrentes das ações de extensão para difusão e divulgação cultural, científica ou tecnológica, tais 

como cartilhas, vídeos, filmes, softwares, anais, revistas, livros, CDs, entre outros. 

4. CONCLUSÃO 

As determinações e definições constantes deste Anexo vêm a consolidar as ações desenvolvidas nos 

Institutos Superiores no sentido de adequá-las às normas estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, no Plano Nacional da Educação (Lei nº. 10.172/2001), às demais normas do MEC e às 

exigências do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES (Lei nº. 10.861/2004) 
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PORTARIA FAETEC Nº XXX, DE XX DE XXXXXX DE 2010 
 
Aprova a Regulamentação de Carga 
Horária de professores dos Institutos 
Superiores de Educação e de 
Tecnologia da Rede FAETEC . 

 
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA – FAETEC, no uso de suas atribuições 
legais,  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Estabelecer normas de regulamentação da carga horária de professores do quadro da 
Fundação de Apoio à Escola Técnica - FAETEC lotados nos Institutos Superiores de Educação e de 
Tecnologia da rede de ensino. 
 
Art. 2º As normas previstas nesta Portaria tem como objetivo promover o desenvolvimento e a 
integração de atividades de ensino, pesquisa e extensão da Educação Superior da FAETEC, atendendo 
ao disposto no artigo 43 da Lei nº. 9.394/96. 
 
Art. 3º O regime de trabalho dos professores da Educação Superior da Fundação de Apoio à Escola 
Técnica são os abaixo especificados: 
 
I – Regime de 40 horas semanais 
 
II – Regime de 20 horas semanais 
 
Art. 4º Para fins de alocação de carga horária dos professores da Educação Superior da Fundação de 
Apoio à Escola Técnica são considerados três grupos de atividades, cuja discriminação encontra-se 
abaixo:  
 
I – O Grupo I compreende atividades relativas à docência: 

(a) Regência de componentes curriculares de cursos de graduação, pós-graduação e de extensão 
(b) Orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso 
(c) Orientação de Projetos de Iniciação Científica 
(d) Orientação de Monografias 
(e) Orientação de Dissertações 
 
 

II – O Grupo II compreende atividades extra-classe de caráter técnico-pedagógico: 
(a) Elaboração e aperfeiçoamento de aulas 
(b) Elaboração de provas e trabalhos 
(c) Correção de provas e trabalhos 
(d) Participação em reuniões de planejamento 
(e) Elaboração de Projetos de Pesquisa 

 
III – O Grupo III compreende atividades relativas às Coordenações Técnico-Pedagógicas: 

(a) Coordenação Acadêmica de Curso 
(b) Coordenações de Extensão e de Pesquisa 
(c) Coordenação de Estágio 
(d) Coordenação de Núcleos de Apoio Tecnológico 
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Art. 5º A carga horária dos professores da Educação Superior da Fundação de Apoio à Escola Técnica 
obedece à seguinte distribuição: 50% de dedicação a atividades do Grupo I e 50% a atividades do 
Grupo II.  
 
Art. 6º A carga horária dos professores da Educação Superior da Fundação de Apoio à Escola Técnica 
que atuem em atividades do Grupo III será de 30 horas, sendo as demais 10 horas reservadas para 
atividades de aperfeiçoamento profissional.  
Parágrafo Único – As 10 horas reservadas para atividades de aperfeiçoamento profissional poderão 
ser cumpridas de forma presencial ou não,  cabendo ao professor a escolha quanto à melhor forma 
de realizá-lo. 
 
Art. 7º O cumprimento da carga horária de professores referente às atividades do Grupo I deve ser 
necessariamente presencial na Fundação de Apoio à Escola Técnica. 
 
Art. 8º O cumprimento da carga horária de professores referente às atividades do Grupo II pode não 
ser presencial na Fundação de Apoio à Escola Técnica, cabendo ao professor a escolha quanto à 
melhor forma de realizá-lo. 
 
Art. 9º Professores na coordenação de projetos considerados de interesse e relevância para a 
Fundação de Apoio à Escola Técnica poderão ter a distribuição da carga horária referente às 
atividades do Grupo I ajustada conforme as modalidades discriminadas na tabela abaixo. 
 

Regime de Trabalho Modalidade Coordenação de 
Projeto 

Atividades do 
Grupo I 

Total 

40 horas 40_A 12 horas 08 horas 20 horas 

40_B 08 horas 12 horas 20 horas 

40_C 04 horas 16 horas 20 horas 

20 horas 20_A 06 horas 04 horas 10 horas 

20_B 04 horas 06 horas 10 horas 

20_C 02 horas 08 horas 10 horas 

 
 
Art. 10º Caberá à Comissão de Avaliação de Projetos (CAP), constituída por ato específico da 
Presidência da Fundação de Apoio à Escola Técnica realizar a avaliação quanto ao interesse e à 
relevância de um projeto apresentado por um professor da Educação Superior. 
 
I – Ao aprovar um projeto, a CAP deverá indicar a modalidade de alocação de carga horária na qual o 
professor deverá desenvolvê-lo a partir do período letivo subseqüente à análise. 
 
Art. 11º A participação na Comissão de Avaliação de Projetos não importará em remuneração. 

Art. 12º Cabe ao professor constituir processo administrativo específico junto ao Protocolo da 
Fundação de Apoio à Escola Técnica, solicitando avaliação quanto ao interesse e à relevância de seu 
projeto para a rede de ensino. 
 
Art. 13º Caso um projeto aprovado pela CAP não seja concluído no prazo estipulado, caberá ao 
professor responsável constituir novo processo administrativo junto ao Protocolo da Fundação de 
Apoio à Escola Técnica solicitando extensão do prazo originalmente aprovado. 
 
Art. 14º Os processos de avaliação quanto ao interesse e à relevância de projetos para a rede de 
ensino deverão ser encaminhados pelo Protocolo da Fundação de Apoio à Escola Técnica e recebidos 
pela CAP, obedecidos aos seguintes prazos: 
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I – até 30 de junho, no caso de projetos com início previsto para o segundo semestre do exercício 
corrente. 
 
II – até 30 de novembro, no caso de projetos com início previsto para o primeiro semestre do 
exercício seguinte. 
 
Art. 15º Os processos analisados serão encaminhados à unidade de lotação do professor solicitante 
para as providências cabíveis pela Direção da unidade. 
 
Art. 16º O professor responsável por projeto aprovado pela CAP deverá apresentar semestralmente 
relatórios de acompanhamento à Comissão, descrevendo as atividades realizadas e os resultados 
obtidos. 
 
Art. 17º Ao término do projeto sob sua coordenação, o docente se obriga a apresentar à CAP, em um 
prazo máximo de sessenta dias após a conclusão, um relatório detalhado sobre os resultados obtidos 
assim como cópia de toda produção institucional gerada. 
 
Art. 18º As situações omissas e os casos excepcionais serão analisados e deliberados pela Diretoria 
de Educação Superior – DESUP. 
 
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
Rio de Janeiro, XX de XXXXXX de 2010 
 
 
 
CELSO PANSERA 
Presidente 
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PORTARIA FAETEC Nº XXX, DE XX DE XXXXXX DE 2009 
 
Aprova as Instruções Reguladoras para 
Progressão Funcional por Merecimento 
dos Servidores do Quadro Permanente 
da Rede FAETEC . 

  
 
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA – FAETEC, no uso de suas atribuições 
legais,  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Aprovar as Instruções Reguladoras para a Progressão Funcional por Merecimento dos 
servidores do quadro permanente da rede FAETEC. 
 
 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 

 
Art. 2º Estas Instruções Reguladoras (IR) têm por finalidade regular o processo de avaliação de 
desempenho e produtividade dos servidores do quadro permanente da Rede Faetec, estabelecendo 
os critérios para progressão funcional por merecimento desses servidores. 
 

 
CAPÍTULO II 

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE 
 
Art. 3º Caberá à Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho e Qualidade (CPADQ), 
constituída por ato específico da Presidência da FAETEC, realizar o processo de avaliação de 
desempenho e produtividade dos servidores da Rede Faetec, aplicando os critérios para progressão 
funcional estabelecidos nestas IR. 
 
Art. 4º Cabe ao servidor constituir processo administrativo específico junto ao Protocolo Faetec, 
solicitando avaliação de desempenho e produtividade. Toda comprovação de produção (original ou 
fotocópia, autenticada por servidor público) realizada pelo servidor desde sua última progressão 
funcional terá de ser anexada  no referido processo. 
 
Art. 5º A CPADQ se reunirá, ordinariamente, no período de 02 de janeiro a 20 de março e no período 
de 02 de julho a 20 de setembro, a fim de proceder à avaliação de progressão por merecimento 

dos servidores do quadro permanente da rede FAETEC, dentro dos prazos estabelecidos 
em parágrafos primeiro e segundo deste artigo, com base nos dados constantes de seus 
processos fornecidos pela Divisão de Recursos Humanos – DIVRH. 
 
§ 1º - Processos constituídos no período de 01 de julho a 30 de dezembro do ano corrente serão 
analisados até vinte de março do ano subseqüente. 
 
§ 2º - Processos constituídos no período de 02 de janeiro a 30 de junho do ano corrente serão 
analisados até vinte de setembro do mesmo ano. 
 
§ 3º - A avaliação individual para progressão funcional realizada pela CPADQ será materializada pela 
confecção da Ficha de Avaliação de Desempenho (FAD), disponível no Anexo A. 
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Art. 6º - Os processos analisados serão encaminhados à Divisão de Recursos Humanos para as 
providências cabíveis a registros em assentamentos funcionais. 
 
Art. 7º - Havendo previsões orçamentárias, os efeitos financeiros decorrentes das progressões 
previstas neste Capítulo vigorarão a partir de sua publicação em DOERJ, retroativos a data de 
abertura do processo administrativo. 
 
Art. 8º - O empregado que discordar de sua avaliação funcional, independentemente de ter 
adquirido ou não o grau mínimo para progressão, poderá interpor recurso junto a CPADQ. 
 

Art. 9º - A participação na Comissão de Avaliação de Desempenho e Qualidade - CPADQ não 

importará em remuneração. 

 
 

CAPÍTULO III 
DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE 

 
Art. 10º A avaliação de desempenho e produtividade levará em consideração as atividades 
discriminadas na tabela do Anexo B. 
 
Art. 11º - Somente serão consideradas para fins de análise de desempenho e produtividade as 
produções realizadas pelo servidor que estejam acompanhadas dos respectivos documentos 
comprobatórios, originais ou fotocópias autenticadas por servidor público, conforme tabela de 
Anexo C, discriminando para cada atividade quais os documentos a serem apresentados. 
 
§ 1º - Os critérios para cômputo da pontuação referente a cada atividade estão explicitados na tabela 
do anexo C. 
 
Art. 12º Serão considerados aptos à progressão por merecimento os servidores do quadro 
permanente da rede FAETEC que atingirem a pontuação mínima de cada cargo nos doze meses 
anteriores à constituição do processo de avaliação de desempenho e produtividade. 
 
§ 1º - A pontuação mínima para Professor FAETEC I – 40 horas atuando na Educação Infantil é de 28,8 
pontos. 
 
§ 2º - A pontuação mínima para Professor FAETEC I – 20 horas atuando na Educação Infantil é de 14,4 
pontos. 
 
§ 3º - A pontuação mínima para Professor FAETEC I – 10 horas atuando na Educação Infantil é de 7,7 
pontos. 
 
§ 4º - A pontuação mínima para Professor FAETEC II atuando na Educação Infantil é de 28,8 pontos. 
 
§ 5º - A pontuação mínima para Professor FAETEC I – 40 horas atuando na Educação Básica é de 32,4 
pontos. 
 
§ 6º - A pontuação mínima para Professor FAETEC I – 20 horas atuando na Educação Básica é de 16,2 
pontos. 
 
§ 7º - A pontuação mínima para Professor FAETEC I – 10 horas atuando na Educação Básica é de 8,8 
pontos. 
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§ 8º - A pontuação mínima para Professor FAETEC II atuando na Educação Básica é de 32,4 pontos. 
 
§ 9º - A pontuação mínima para Professor FAETEC I – 40 horas atuando na Educação Superior (Nível 
de Graduação) é de 34,8 pontos. 
 
§ 10º - A pontuação mínima para Professor FAETEC I – 20 horas atuando na Educação Superior (Nível 
de Graduação) é de 17,4 pontos. 
 
§ 11º - A pontuação mínima para Professor FAETEC I – 10 horas atuando na Educação Superior (Nível 
de Graduação) é de 9,5 pontos. 
 
§ 12º - A pontuação mínima para Professor FAETEC II atuando na Educação Superior (Nível de 
Graduação) é de 32,4 pontos. 
 
§ 12º - A pontuação mínima para Professor FAETEC I – 40 horas atuando na Educação Superior (Nível 
de Pós-Graduação) é de 36 pontos. 
 
§ 13º - A pontuação mínima para Professor FAETEC I – 20 horas atuando na Educação Superior (Nível 
de Pós-Graduação) é de 18 pontos. 
 
§ 14º - A pontuação mínima para Professor FAETEC I – 10 horas atuando na Educação Superior (Nível 
de Pós-Graduação) é de 9,8 pontos. 
 
§ 15º - A pontuação mínima para Professor FAETEC II atuando na Educação Superior (Nível de Pós-
Graduação) é de 33,6 pontos. 
 
§ 16º - A pontuação mínima para Instrutor é de 32,4 pontos. 
 
§ 17º - A pontuação mínima para Profissional Técnico-Administrativo é de 20 pontos. 
 
Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua data de publicação. 
 
 
Rio de Janeiro, XX de XXXXXX de 2009 
 
 
 
CELSO PANSERA 
Presidente 
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ANEXO A FRENTE 
FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO SERVIDOR 

Identificação 

Processo: 

Nome: 

Matrícula Faetec: 

Nível Funcional Atual: 

Período de Avaliação:                                                              De:                                          Até: 

Atividades 
Número de Produções 

Comprovadas 

Pontuação por 

Produção 

Pontuação Parcial 

(Item de Produção) 

Aulas Ministradas 

Educação Infantil    

Ensino Básico 
   

Graduação    

Pós-Graduação    

Orientações/Co-

orientações 
Concluídas 

Iniciação Científica    

Trabalho de Fim de Curso    

Especialização    

Mestrado    

Doutorado    

Orientações/Co-

orientações em 
Andamento 

Iniciação Científica    

Trabalho de Fim de Curso    

Especialização    

Mestrado    

Doutorado    

Ensino – Pontuação Parcial  

Publicações em 

Periódicos Nacionais 

Artigos Completos    

Resumos    

Publicações em 
Periódicos 

Internacionais 

Artigos Completos    

Resumos 
   

Publicações em 

Congressos Nacionais 

Artigos Completos    

Resumos    

Publicações em 
Congressos 

Internacionais 

Artigos Completos    

Resumos 
   

Livros Indexados 

Texto Integral    

Capítulo    

Organização    

Tradução / Revisão Técnica    

Apresentação/Prefácio/Posfácio    

Periódico Científico 
Editor Responsável    

Membro de Comitê Editorial    

Outras Produções 

Curadoria de Exposição 
   

Exposição Individual como 

Artista 

   

Exposição Coletiva como Artista    

Livreto/ Verbete / Resenha    

Organização de Catálogos    

Filme, Vídeo, Peça, Coreografia    

Composição/Arranjo Musical    

Direção (Teatral, 

Cinematográfica, Coreográfica) 

   

Interpretação em Filme, Teatro, 

Vídeo e Música 

   

Mapa Publicado    

Produção Intelectual – Pontuação Parcial  

Projeto de Âmbito Regional – Coordenação    

Projeto de Âmbito Regional – Participação    

Projetos de Âmbito Nacional – Coordenação    

Projetos de Âmbito Nacional – Participação    

ANEXO A VERSO 
FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO SERVIDOR 

Projetos de Âmbito Internacional – Coordenação    

Projetos de Âmbito Internacional – Participação    

Cooperação com outras Instituições    

Liderança de Grupo de Pesquisa (CNPq)    

Bolsa de Pesquisador    

Inovação Curricular    

Equipamentos de Apoio ao Ensino    
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FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO SERVIDOR 

Patentes    

Projetos de Pesquisa / Extensão – Pontuação Parcial  

Congressos, Fóruns, 

Cursos, Palestras, 

Mesas Redondas e 
Seminários 

Organização    

Cursos/Palestras ministradas    

Participação (Ouvinte) 
   

Consultoria 

À Faetec / Governo (Municipal, 

Estadual, Federal) 

   

Outras instituições    

Divulgação Científica 

Entrevistas (Vídeo ou Texto), 
Filmes 

   

Artigo em Revistas ou Jornais de 

grande circulação 

   

Extensão – Pontuação Parcial  

Institucional 

Chefia    

Coordenação    

Assessoramento    

Unidade de Ensino 

Direção    

Coordenação    

Assessoramento    

Administração – Pontuação Parcial  

Institucional 

Conselho Superior    

Conselho Diretor    

Conselho Acadêmico    

Outros (CPA, Pós-Graduação, 
etc) 

   

Extra Institucional 
Sociedades Científicas    

Entidades de Classe    

Representação – Pontuação Parcial  

Bancas 

Teses e Dissertações    

Exames de Qualificação    

Monografia de Especialização    

Projeto de Fim de Curso 

(Graduação) 

   

Concurso Vestibular    

Concursos Públicos    

Revisor em Periódico 

Especializado 

   

Parecer em Projetos    

Orientações Monitoria, Estágio, Empresa Jr    

Coordenações 
Centros de Estudos, Culturais e 
Esportivos, Laboratórios, 

Empresa Jr 

   

Premiação Externa 
Reconhecimento Público 
(Agência de Fomento ou 

Instituições Acadêmicas) 

   

Orientações e Coordenações Diversas, Bancas Avaliadoras e Premiações Externas – Pontuação Parcial  

Pontuação Geral do Servidor  

CPADQ – Responsáveis pela Análise 
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ANEXO B FRENTE 
 

Tabela de Pontuação em Função da Produção Científica, Tecnológica e Cultural 

Atividades 
Pontuação 

por 

Atividade 

Pontuação Máxima 

I – Ensino 

Aulas Ministradas 

Educação Infantil 0,5 

Não há limite neste 

item 

Ensino Básico 0,5 

Graduação 0,5 

Pós-Graduação 0,5 

Orientações/Co-orientações 

Concluídas 

Iniciação Científica 1,2 

Trabalho de Fim de Curso 1,0 

Especialização 1,5 

Mestrado 2,0 

Doutorado 2,5 

Orientações/Co-orientações 

em Andamento 

Iniciação Científica 0,5 

Trabalho de Fim de Curso 0,8 

Especialização 1,0 

Mestrado 1,5 

Doutorado 2,0 

II – Produção 
Intelectual 

Publicações em Periódicos 

Nacionais 

Artigos Completos 2,0 

Limite máximo 

computado por ano 

– 15 pontos 

Resumos 0,5 

Publicações em Periódicos 

Internacionais 

Artigos Completos 3,0 

Resumos 1,0 

Publicações em Congressos 
Nacionais 

Artigos Completos 1,0 

Resumos 0,2 

Publicações em Congressos 

Internacionais 

Artigos Completos 1,2 

Resumos 0,2 

Livros Indexados 

Texto Integral 2,0 

Capítulo 1,0 

Organização 0,5 

Tradução / Revisão Técnica 0,6 

Apresentação/Prefácio/Posfácio 0,2 

Periódico Científico 
Editor Responsável 1,0 

Membro de Comitê Editorial 0,5 

Outras Produções 

Curadoria de Exposição 2,0 

Exposição Individual como Artista 1,5 

Exposição Coletiva como Artista 1,0 

Livreto/ Verbete / Resenha 1,0 

Organização de Catálogos 1,0 

Filme, Vídeo, Peça, Coreografia 2,0 

Composição/Arranjo Musical 1,5 

Direção (Teatral, Cinematográfica, 
Coreográfica) 

2,0 

Interpretação em Filme, Teatro, 

Vídeo e Música 
1,5 

Mapa Publicado 1,5 

III – Projetos de 

Pesquisa/Extensão 

Projeto de Âmbito Regional – Coordenação 0,7 

Limite máximo 

computado por ano 

– 10 pontos 

Projeto de Âmbito Regional – Participação 0,4 

Projetos de Âmbito Nacional – Coordenação 1,5 

Projetos de Âmbito Nacional – Participação 0,8 

Projetos de Âmbito Internacional – Coordenação 2,0 

Projetos de Âmbito Internacional – Participação 1,3 

Cooperação com outras Instituições 0,5 

Liderança de Grupo de Pesquisa (CNPq) 0,5 

Bolsa de Pesquisador 1,0 

Inovação Curricular 1,0 

Equipamentos de Apoio ao Ensino 0,3 

Patentes 4,0 
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ANEXO B VERSO 

Atividades 

Pontuação 

por 
Atividade 

Pontuação Máxima 

IV – Extensão 

Congressos, Fóruns, Cursos, 

Palestras, Mesas Redondas e 

Seminários 

Organização 1,5 

Limite máximo 
computado por ano 

– 24 pontos 

Cursos/Palestras ministradas 0,5 

Participação (Ouvinte) 0,5 

Consultoria 

À Faetec / Governo (Municipal, 
Estadual, Federal) 

1,0 

Outras instituições 1,0 

Divulgação Científica 

Entrevistas (Vídeo ou Texto), Filmes 0,5 

Artigo em Revistas ou Jornais de 
grande circulação 

1,0 

V – Administração 

Institucional 

Chefia / Direção 2,0 

Limite máximo 
computado por ano 

– 24 pontos 

Coordenação 1,5 

Assessoramento 1,5 

Unidade de Ensino 

Direção 2,0 

Coordenação 1,5 

Assessoramento 1,5 

VI – Representação 

Institucional 

Conselho Superior 0,7 

Limite máximo 
computado por ano 

– 24 pontos 

Conselho Diretor 0,5 

Conselho Acadêmico 0,6 

Outros (CPA, Pós-Graduação, etc) 0,5 

Extra Institucional 
Sociedades Científicas 0,6 

Entidades de Classe 0,5 

VII – Orientações e 
Coordenações 

Diversas, Bancas 

Avaliadoras e 

Premiações Externas 

Bancas 

Teses e Dissertações 1,0 

Limite máximo 

computado por ano 

– 5 pontos 

Exames de Qualificação 0,3 

Monografia de Especialização 0,3 

Projeto de Fim de Curso (Graduação) 0,2 

Concurso Vestibular 0,5 

Concursos Públicos 1,0 

Revisor em Periódico Especializado 0,3 

Parecer em Projetos 0,2 

Orientações Monitoria, Estágio, Empresa Jr 1,0 

Coordenações 
Centros de Estudos, Culturais e 
Esportivos, Laboratórios, Empresa Jr 

1,0 

Premiação Externa 
Reconhecimento Público (Agência de 

Fomento ou Instituições Acadêmicas) 
1,0 
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ANEXO C 
 

Produção Científica, Tecnológica, Cultural e Administrativa – Comprovantes e Critérios de Pontuação 

Atividades 
Documentação Comprobatória / Aplicação de Critérios 

de Pontuação 

Aulas Ministradas 

Educação Infantil Documentação: declaração da unidade de ensino 

contendo as seguintes informações: código e nome da 

disciplina, nível de ensino, período letivo e carga horária 
total. 

Pontuação: Para cada 20 horas-aula lecionadas pelo 

docente nos últimos 12 meses será computado 01 
crédito. O total de créditos deverá ser multiplicado pelo 

valor do crédito correspondente na tabela do Anexo B. 
Por exemplo: uma disciplina lecionada por um professor 

FAETEC I na Educação Infantil apresentou carga 

horária total de 960 horas aula nos últimos 12 meses. 
Este docente receberá por esta atividade: 48 créditos x 

0,5 (valor do crédito) = 24 pontos. 

Ensino Básico 

Graduação 

Pós-Graduação 

Orientações/Co-orientações 
Concluídas 

Iniciação Científica Documentação: declaração da unidade de ensino 

contendo as seguintes informações: Nome do projeto, 
nome do orientador e co-orientadores, período da 

orientação e nomes dos alunos envolvidos. 

Pontuação: Para cada projeto cuja orientação tenha sido 
concluída, deve ser acumulada a pontuação prevista na 

modalidade, disponível na tabela do Anexo B. 

Trabalho de Fim de Curso 

Especialização 

Mestrado 

Doutorado 

Orientações/Co-orientações em 

Andamento 

Iniciação Científica Documentação: declaração da unidade de ensino 
contendo as seguintes informações: Nome do projeto, 

nome do orientador e co-orientadores, período da 

orientação e nomes dos alunos envolvidos. 
Pontuação: Para cada projeto cuja co-orientação tenha 

sido concluída, deve ser acumulada a pontuação prevista 

na modalidade, disponível na tabela do Anexo B. 

Trabalho de Fim de Curso 

Especialização 

Mestrado 

Doutorado 

Publicações em Periódicos 
Nacionais 

Artigos Completos Documentação: apresentação das informações 
catalográficas do periódico, incluindo ISSN e cópia do 

índice em que conste o título da publicação e seus 

autores. Apresentação de cópia impressa da primeira 
página da publicação e uma cópia completa em mídia 

(versão pdf para arquivamento na base de publicações 
da Faetec). 

Pontuação: Para cada publicação apresentada, deve ser 

verificada a autenticidade das informações 
catalográficas disponibilizadas a fim de atribuir a 

pontuação prevista na modalidade, disponível na tabela 

do Anexo B. 

Resumos 

Publicações em Periódicos 

Internacionais 

Artigos Completos 

Resumos 

Publicações em Congressos 

Nacionais 

Artigos Completos 

Resumos 

Publicações em Congressos 

Internacionais 

Artigos Completos 

Resumos 

Livros Indexados 

Texto Integral Documentação: apresentação das informações 
catalográficas do livro, incluindo ISBN, autoria, 

editora/agência de fomento e índice. 

Pontuação: Considerar livro a publicação como definida 
pela ABNT, ou seja, com pelo menos 50 páginas. Não 

pontuar reimpressões, nem novas edições decorrentes 

apenas de ajustes ortográficos. Não pontuar apostilas. 

Para cada publicação apresentada, deve ser verificada a 

autenticidade das informações catalográficas 

disponibilizadas a fim de atribuir a pontuação prevista 
na respectiva modalidade, disponível na tabela do 

Anexo B. 

Capítulo 

Organização 

Tradução / Revisão Técnica 

Apresentação/Prefácio/Posfácio 

Periódico Científico 

Editor Responsável Documentação: apresentação das informações 
catalográficas do periódico, incluindo ISSN e a página 

do periódico contendo o corpo editorial. 

Pontuação: Para cada periódico apresentado, deve ser 
verificada a autenticidade das informações 

catalográficas disponibilizadas a fim de atribuir a 

pontuação prevista na respectiva modalidade, disponível 
na tabela do Anexo B. 

Membro de Comitê Editorial 

Outras Produções 

Curadoria de Exposição 
Documentação: apresentação de declaração de 

instituição, com CNPJ, reconhecida na área da 
exposição, acompanhada de folder ou catálogo. 

Pontuação: Para cada produção apresentada, procurar 

verificar a autenticidade das informações 
disponibilizadas a fim de atribuir a pontuação prevista 

na respectiva modalidade, disponível na tabela do 

Anexo B. 

Exposição Individual como Artista 

Exposição Coletiva como Artista 
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Livreto/ Verbete / Resenha 

Documentação: apresentação das informações 

catalográficas da produção, incluindo ISBN ou ISSN, 
autoria, editora/agência de fomento e índice. 

Pontuação: Considerar livreto ou verbete a publicação 

como definida pela ABNT, ou seja, com menos de 50 
páginas. No caso de mais de um verbete em uma mesma 

publicação, considerar cada verbete como uma produção 

a ser pontuada neste item. Não pontuar reimpressões, 
nem novas edições decorrentes apenas de ajustes 

ortográficos. Não pontuar apostilas. Para cada 

publicação apresentada, deve ser verificada a 
autenticidade das informações catalográficas 

disponibilizadas a fim de atribuir a pontuação prevista 

na respectiva modalidade, disponível na tabela do 
Anexo B. 

Organização de Catálogos 

Documentação: apresentação das informações 

catalográficas da produção, incluindo autoria e índice. 
Pontuação: Não pontuar reimpressões, nem novas 

edições decorrentes apenas de ajustes ortográficos. Para 

cada publicação apresentada, deve ser verificada a 
autenticidade das informações catalográficas 

disponibilizadas a fim de atribuir a pontuação prevista 

na respectiva modalidade, disponível na tabela do 
Anexo B. 

Filme, Vídeo, Peça, Coreografia Documentação: apresentação de folder ou declaração de 

instituição pública ou privada com CNPJ. 
Pontuação: A pontuação de apresentação de composição 

ou criação é estabelecida considerando-se como um 

produto, levando-se em conta a série como um todo. 
Atividades que ainda não vieram a público, como 

processo de criação, encenação ou atuação não são 

consideradas. As participações em grandes grupos 
musicais (orquestras, bandas, coros) não são 

consideradas, exceto como solista ou regente. 

Composição/Arranjo Musical 

Direção (Teatral, Cinematográfica, 

Coreográfica) 

Interpretação em Filme, Teatro, 

Vídeo e Música 

Mapa Publicado 

Documentação: apresentação das informações 

catalográficas do mapa. 
Pontuação: Para cada publicação apresentada, deve ser 

verificada a autenticidade das informações 

catalográficas disponibilizadas a fim de atribuir a 
pontuação prevista na respectiva modalidade, disponível 

na tabela do Anexo B. 

Projeto de Âmbito Regional – Coordenação Documentação: apresentação de carta de 
concessão/outorga emitida por órgão de fomento 

(quando for o caso) ou declaração de atuação emitida 

por instituição pública ou privada com CNPJ. 
Pontuação: Para cada projeto apresentado, deve ser 

verificada a autenticidade das informações 

disponibilizadas a fim de atribuir a pontuação prevista 
na respectiva modalidade. Pontuar apenas as atividades 

em que o servidor tenha permanecido na função por 

mais de seis meses contínuos contidos no escopo de 
tempo do processo de avaliação. Considerar a pontuação 

disponível na tabela do Anexo B para cada projeto com 

participação comprovada pelo servidor. 

Projeto de Âmbito Regional – Participação 

Projetos de Âmbito Nacional – Coordenação 

Projetos de Âmbito Nacional – Participação 

Projetos de Âmbito Internacional – Coordenação 

Projetos de Âmbito Internacional – Participação 

Cooperação com outras Instituições 

Documentação: apresentação de carta ou convênio de 

cooperação com instituição pública ou privada com 

CNPJ. 
Pontuação: Considerar atividades de cooperação com 

outras instituições autorizadas formalmente pela Faetec. 

Pontuar apenas as atividades em que o servidor tenha 
permanecido na função por mais de seis meses 

contínuos contidos no escopo de tempo do processo de 

avaliação. Considerar a pontuação disponível na tabela 
do Anexo B para cada comprovação entregue pelo 

servidor. 

Liderança de Grupo de Pesquisa (CNPq) 

Documentação: apresentação das informações sobre o 

grupo de pesquisa. 
Pontuação: Para cada publicação apresentada, o site do 

CNPq deverá ser pesquisado de forma a verificar a 

autenticidade das informações. Pontuar apenas as 

atividades em que o servidor tenha permanecido na 

função por mais de seis meses contínuos contidos no 

escopo de tempo do processo de avaliação. Considerar a 
pontuação disponível na tabela do Anexo B para cada 

comprovação entregue pelo servidor. 
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Bolsa de Pesquisador 

Documentação: apresentação das informações 

catalográficas da produção, incluindo ISBN ou ISSN, 
autoria, editora/agência de fomento e índice. 

Pontuação: Para cada bolsa de pesquisador declarada, 

deve ser verificada, junto ao órgão de fomento, a 
autenticidade das informações disponibilizadas a fim de 

atribuir a pontuação prevista. Pontuar apenas as 

atividades em que o servidor tenha permanecido na 
função por mais de seis meses contínuos contidos no 

escopo de tempo do processo de avaliação. Considerar a 

pontuação disponível na tabela do Anexo B para cada 
comprovação entregue pelo servidor. 

Inovação Curricular 

Documentação: apresentação de carta de unidade de 

ensino endossada pela Faetec declarando a atuação do 
servidor em um projeto de inovação curricular 

significativo na referida unidade. 

Pontuação: Considerar para fins de pontuação apenas 
atividades em projetos de inovações curriculares 

formalmente reconhecidos pela Faetec. Considerar a 

pontuação disponível na tabela do Anexo B para cada 
comprovação entregue pelo servidor. 

Equipamentos de Apoio ao Ensino 

Documentação: apresentação de carta de 

concessão/outorga emitida por órgão de fomento ou por 

instituição pública ou privada com CNPJ, indicando 
atividades que envolvam a incorporação de 

equipamentos de apoio ao ensino e à pesquisa na Faetec. 
Pontuação: Considerar para fins de pontuação apenas 

atividades em projetos de aquisição e implantação de 

equipamentos de apoio formalmente reconhecidos pela 
Faetec. Considerar a pontuação disponível na tabela do 

Anexo B para cada comprovação entregue pelo servidor. 

Patentes 

Documentação: apresentação de Registro Nacional 

(INPI) ou Internacional. 
Pontuação: Não considerar depósitos de patentes. 

Considerar a pontuação disponível na tabela do Anexo B 

para cada comprovação entregue pelo servidor. 

Congressos, Fóruns, Cursos, 
Palestras, Mesas Redondas e 

Seminários 

Organização 

Documentação: apresentação de certificado, declaração 

ou publicação do evento em que conste o nome do 

organizador e a indicação da URL correspondente, se 
disponível. A chancela da Faetec à realização do evento 

também deverá ser comprovada. 

Pontuação: Não considerar eventos realizados por 
grupos de pesquisa sem a chancela da Faetec. 

Considerar a pontuação disponível na tabela do Anexo B 

para cada comprovação entregue pelo servidor. 

Cursos/Palestras ministradas Documentação: apresentação de certificado, declaração 
ou publicação do evento em que conste o nome do 

palestrante/participante e a indicação da URL 

correspondente, se disponível.  
Pontuação: Para cada publicação apresentada, deve ser 

verificada a autenticidade das informações 

disponibilizadas a fim de atribuir a pontuação prevista 

na respectiva modalidade, independente da carga 

horária. Considerar a pontuação disponível na tabela do 
Anexo B para cada comprovação entregue pelo servidor. 

Participação (Ouvinte) 

Consultoria 

À Faetec / Governo (Municipal, 

Estadual, Federal) 

Documentação: apresentação de carta ou declaração de 

prestação de consultoria em instituição pública ou 

privada acompanhada da autorização da Faetec para o 
referido fim. 

Pontuação: Considerar para fins de pontuação apenas 

atividades de consultoria devidamente autorizadas pela 
Faetec. Pontuar apenas as atividades em que o servidor 

tenha permanecido na função por mais de seis meses 

contínuos contidos no escopo de tempo do processo de 
avaliação. Considerar a pontuação disponível na tabela 

do Anexo B para cada comprovação entregue pelo 

servidor. 

Outras instituições 

Divulgação Científica 

Entrevistas (Vídeo ou Texto), Filmes Documentação: apresentação de exemplar da produção 

contendo a identificação do veículo de divulgação, a 

data e o conteúdo divulgado. 

Pontuação: Atividades que ainda não vieram a público 

não são consideradas. Verificar a autenticidade das 

informações disponibilizadas a fim de atribuir a 
pontuação prevista na respectiva modalidade, disponível 

na tabela do Anexo B. 

Artigo em Revistas ou Jornais de 
grande circulação 
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Institucional 

Chefia Documentação: apresentação de cópia do DOE ou de 

portaria da Faetec contendo a designação do servidor. 
Pontuação: Atribuir 01 (um) crédito a cada 30 dias de 

exercício da função. A pontuação deste item será 

calculada multiplicando-se o total de créditos apurados 
pelo peso indicado na tabela do Anexo B. 

Coordenação 

Assessoramento 

Unidade de Ensino 

Direção 

Documentação: apresentação de cópia do DOE ou de 

portaria da Faetec contendo a designação do servidor. 
Pontuação: Atribuir 01 (um) crédito a cada 30 dias de 

exercício da função. A pontuação deste item será 

calculada multiplicando-se o total de créditos apurados 
pelo peso indicado na tabela do Anexo B.  

Coordenação Documentação: apresentação de cópia de portaria da 

Faetec ou da Unidade de Ensino contendo a designação 

do servidor. 
Pontuação: Atribuir 01 (um) crédito a cada 30 dias de 

exercício da função. A pontuação deste item será 

calculada multiplicando-se o total de créditos apurados 

pelo peso indicado na tabela do Anexo B. 

Assessoramento 

Institucional 

Conselho Superior Documentação: apresentação de cópia do DOE ou de 

portaria da Faetec contendo a designação do membro. 
Pontuação: Atribuir 01 (um) crédito a cada 30 dias de 

exercício da função. A pontuação deste item será 

calculada multiplicando-se o total de créditos apurados 
pelo peso indicado na tabela do Anexo B. 

Conselho Diretor 

Conselho Acadêmico 

Outros (CPA, Pós-Graduação, etc) 

Extra Institucional 

Sociedades Científicas Documentação: portaria de nomeação ou declaração do 

órgão competente. 
Pontuação: Atribuir 01 (um) crédito a cada 30 dias de 

exercício da função. A pontuação deste item será 

calculada multiplicando-se o total de créditos apurados 
pelo peso indicado na tabela do Anexo B. 

Entidades de Classe 

Bancas 

Teses e Dissertações Documentação: Declaração da coordenação do 
programa correspondente. 

Pontuação: Acumular, para cada participação em banca 

devidamente comprovada, a pontuação prevista. 

Exames de Qualificação 

Monografia de Especialização 

Projeto de Fim de Curso (Graduação) 

Concurso Vestibular Documentação: Cópia do Diário Oficial em que conste a 
nomeação da banca. 

Pontuação: Acumular, para cada banca examinadora 

devidamente comprovada, a pontuação prevista na 
tabela do Anexo B. 

Concursos Públicos 

Revisor em Periódico Especializado 

Documentação: apresentação das informações 

catalográficas do periódico, incluindo ISSN e declaração 
ou confirmação de participação como revisor. 

 Pontuação: Para cada informação de revisão 

apresentada, deve ser verificada a autenticidade das 
informações catalográficas disponibilizadas a fim de 

atribuir a pontuação prevista na modalidade, disponível 

na tabela do Anexo B. 

Parecer em Projetos 

Documentação: apresentação de declaração ou carta-
convite da instituição solicitante. Não há necessidade de 

constar os projetos analisados 

Pontuação: Pontuar neste item somente com 

apresentação de documento que comprove a efetiva 

participação, tal como uma mensagem de 

agradecimento. Considerar a pontuação disponível na 
tabela do Anexo B para cada comprovação entregue 

pelo servidor. 

Orientações Monitoria, Estágio, Empresa Jr 

Documentação: declaração da unidade de ensino 
contendo as seguintes informações: Nome do programa 

(e do projeto, quando couber), nome do orientador, 

período da orientação e nomes dos alunos envolvidos. 
Pontuação: Para cada orientação concluída, deve ser 

acumulada a pontuação prevista na modalidade, 

disponível na tabela do Anexo B. 

Coordenações 
Centros de Estudos, Culturais e 
Esportivos, Laboratórios, Empresa Jr 

Documentação: apresentação de cópia de portaria da 

Faetec ou da Unidade de Ensino contendo a designação 

do servidor. 
Pontuação: Pontuar apenas as atividades em que o 

servidor tenha permanecido na função por mais de seis 

meses contínuos contidos no escopo de tempo do 
processo de avaliação. Considerar a pontuação 

disponível na tabela do Anexo B para cada comprovação 

entregue pelo servidor. 
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Premiação Externa 
Reconhecimento Público (Agência de 

Fomento ou Instituições Acadêmicas) 

Documentação: Cópia do Diário Oficial ou de 

declaração de instituição reconhecida. 
Pontuação: Acumular, para cada premiação devidamente 

comprovada, a pontuação prevista, disponível na tabela 

do Anexo B. 
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PORTARIA FAETEC Nº XXX, DE XX DE XXXXXX DE 2009 
 
Aprova as Instruções Reguladoras do 
Afastamento de Servidores para 
participação em atividades de extensão 
e pesquisa. 

 
 
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA – FAETEC, no uso de suas atribuições 
legais,  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Aprovar as Instruções Reguladoras (IR) do afastamento de servidores do quadro permanente 
da rede FAETEC para participação em atividades de extensão e pesquisa. 
 
 

CAPÍTULO I 
DAS DEFINIÇÕES E FINALIDADES 

 
Art. 2º O servidor do quadro permanente da rede FAETEC, além dos casos previstos na legislação 
vigente, poderá afastar-se de suas funções, assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer jus 
em razão do respectivo cargo, para participar de atividades de extensão e pesquisa. 
 
Art. 3º As atividades de extensão e pesquisa (AEPs) a que se refere a presente portaria 
compreendem, de forma não exclusiva, as seguintes modalidades: (a) a participação do servidor em 
Congressos, Seminários, Simpósios, Cursos, Estágios, Visitas, Treinamento ou Evento de reconhecida 
importância acadêmica, técnica, científica, artística e/ou administrativa, que sejam compatíveis com 
as atividades desenvolvidas pelo servidor na FAETEC; (b) o desenvolvimento de missões de 
intercâmbio cultural, científico ou tecnológico e/ou missões de trabalho designadas pela FAETEC; (c) 
a colaboração junto a Instituição de Ensino, Pesquisa ou Extensão, conveniada com a FAETEC. 
 
Art. 4º Em sintonia com a Lei Nacional 9.394/96, ao estimular seus servidores à participação em AEPs 
que atendam às modalidades especificadas no artigo anterior, a FAETEC tem como objetivo 
aprimorar a qualidade técnica de seu corpo funcional permanente assim como dos serviços 
prestados pela fundação junto ao meio acadêmico-científico e à sociedade de um modo geral. 
 
Art. 5º A participação dos servidores em AEPs é facultativa, tendo como requisitos essenciais para 
aprovação: (a) existir correlação entre a AEP pretendida e as atividades desempenhadas pelo 
servidor na FAETEC; (b) apresentar manifestação favorável da diretoria a que o servidor esteja 
subordinado que discrimine a relevância da AEP para a FAETEC.  
Art. 6º O afastamento do servidor para atender às finalidades explicitadas nestas IRs pode ser de três 
tipos: 

I – com ônus integral, quando implicarem direito ao pagamento de inscrição para participação em 
AEP, passagens e diárias. 

II – com ônus parcial, quando implicarem direito a passagens e diárias. 

III – sem ônus. 
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Art. 7º - Em todos os tipos de afastamento de que trata o artigo anterior, ficam assegurados ao 
servidor o vencimento ou salário e demais vantagens de cargo, função ou emprego. 
 
Art. 8º Estas IRs têm por finalidade regular o processo e os critérios para aprovação de afastamento 
de servidores do quadro permanente da Rede FAETEC para participação em AEPs. 
 

CAPÍTULO II 
DO PROCESSO DE AFASTAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM AEPS  

 
Art. 9º Caberá à Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho e Qualidade (CPADQ), 
constituída por ato específico da Presidência da FAETEC, realizar o processo de avaliação de 
processos de afastamento de servidores para participação em AEPs. 
 
Art. 10º Cabe ao servidor constituir processo administrativo específico junto ao Protocolo Faetec, 
solicitando afastamento para aperfeiçoamento profissional. A justificativa para participação da AEP e 
o parecer favorável da diretoria a qual o servidor esteja subordinado terão de ser discriminados no 
referido processo, conforme formulário próprio (ANEXO A). A documentação comprobatória da 
necessidade de participação do servidor na AEP pretendida (carta convite, programação do evento, 
carta de aceitação de artigo, etc...) deverá ser anexada ao processo (original ou cópia autenticada 
por servidor público). 
 
Art. 11º A CPADQ se reunirá, ordinariamente, ao longo de cada ano, a fim de proceder ao julgamento 
dos processos de solicitação de afastamento para participação em AEPs dos servidores do quadro 
efetivo da FAETEC, dentro do prazo de 30 dias corridos contados a partir da abertura do processo, 
com base nos dados constantes dos processos encaminhados pela Divisão de Recursos Humanos – 
DIVRH. 
 
Art. 12º - Os processos analisados serão encaminhados à Divisão de Recursos Humanos para as 
providências cabíveis a registros em assentamentos funcionais. 
 
Art. 13º - Havendo previsões orçamentárias, os efeitos financeiros decorrentes da participação em 
AEPs previstas nestas IRs vigorarão a partir de sua publicação em DOERJ. 
 
Art. 14º - A participação na Comissão de Avaliação de Desempenho e Qualidade - CPADQ não 

importará em remuneração. 

 
CAPÍTULO III 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
Art. 15º A avaliação da solicitação de afastamento para participação em AEP levará em consideração 
a compatibilidade da AEP pretendida e as atividades desempenhadas pelo servidor na FAETEC, assim 
como a disponibilidade de recursos da FAETEC para este fim. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS RESTRIÇÕES 

 
Art. 16º Somente poderá ser concedido afastamento para participação em AEP ao servidor que 
tenha apresentado os documentos exigidos. 
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Art. 17º Não será concedido afastamento para participação em AEP ao servidor que esteja 
respondendo a processo de sindicância ou inquérito administrativo ou esteja em suspensão 
disciplinar ou preventiva, ou ainda, com prisão preventiva ou decorrente de decisão judicial. 
 
 

CAPÍTULO V 
DOS DIREITOS, DAS RESPONSABILIDADES E DAS PENALIDADES 

 
Art. 18º Ao término da AEP para o qual solicitou afastamento, o servidor se obriga a apresentar, em 
um prazo máximo de sessenta dias após a data do término do afastamento, cópia autenticada do 
certificado ou da declaração de participação na AEP fornecida pela instituição promotora da referida 
atividade, além de relatório circunstanciado das atividades exercidas. 
 
Art. 19º O servidor participante de AEP se obriga a difundir os conhecimentos adquiridos ao final 
com o desenvolvimento da atividade em que participou, no mínimo, no âmbito de sua unidade ou 
setor de lotação. 
 

 
CAPÍTULO VI 

DAS CONDIÇÕES E DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 20º As situações omissas e os casos excepcionais não previstos nesta portaria serão analisados e 
deliberados pela CPADQ. 
 
 
Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua data de publicação. 
 
 
Rio de Janeiro, XX de XXXXXX de 2009 
 
 
CELSO PANSERA 
Presidente 
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ANEXO A 
AFASTAMENTO DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADE DE EXTENSÃO E PESQUISA (AEP) 

Identificação 

Processo: 

Nome do Servidor: 

Matrícula Faetec: 

Unidade de Lotação: 

Diretoria Responsável pelo Servidor: 

Telefone: 

E-Mail: 

AEP Pretendida: 

Instituição Promotora: 

Período de Afastamento:                                                                   De:                                                     Até: 

Valores Solicitados 

Item Solicitado Qtde Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor Extenso Total 

Parcial 

Inscrição     

Passagem     

Diária     

Total:   

Justificativa (incluir relação da natureza da AEP com atividade desenvolvida na FAETEC) 

 

 

 

 

 

 

Parecer CPADQ 

 

 

 

 

 

 

Valores Aprovados 

Item Aprovado Qtde Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor Extenso Total 

Parcial 

Inscrição     

Passagem     

Diária     

Total:   

Assinaturas 

Data: 

 

Servidor: 

 

Diretoria Responsável pelo Servidor: 

 

CPADQ: 

 

 

 

Presidência da Faetec: 
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PORTARIA FAETEC Nº XXX, DE XX DE XXXXXX DE 2009 
 
Aprova as Instruções Reguladoras para 
alocação docente no Regime de 
Dedicação Exclusiva. 

 
 
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA – FAETEC, no uso de suas atribuições 
legais,  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Aprovar as Instruções Reguladoras para a alocação de docentes do quadro permanente da 
rede FAETEC em regime de dedicação exclusiva. 
 

 
CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES E FINALIDADES 
 
Art. 2º Entende-se por Regime de Dedicação Exclusiva (RDE) ao regime de trabalho em que o 
docente deve restringir a sua atuação profissional única e exclusivamente à FAETEC. 
 
Art. 3º Em sintonia com a Lei Nacional 9.394/96, o RDE tem como objetivo aprimorar o 
desenvolvimento acadêmico, científico e tecnológico nas áreas de atuação da FAETEC por meio da 
promoção de atividades integradas e indissociáveis envolvendo ensino, pesquisa e extensão. 
 
Art. 4º A alocação dos docentes no RDE é facultativa, tendo como requisito essencial para adesão a 
apresentação de uma produtividade acadêmica considerada relevante para a FAETEC. 
 
Art. 5º Estas Instruções Reguladoras (IR) têm por finalidade regular o processo e os critérios de 
produtividade acadêmica para alocação de docentes do quadro permanente da Rede FAETEC no RDE. 
 
 

CAPÍTULO II 
DO PROCESSO DE ALOCAÇÃO DOCENTE NO RDE 

 
Art. 6º Caberá à Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho e Qualidade (CPADQ), 
constituída por ato específico da Presidência da FAETEC, realizar o processo de avaliação de 
desempenho e produtividade dos docentes da Rede Faetec que desejam aderir ao RDE, aplicando os 
critérios de avaliação estabelecidos nestas IR. 
 
Art. 7º A alocação docente no RDE é renovável a cada três anos, devendo o professor constituir 
processo administrativo específico junto ao Protocolo Faetec, solicitando alocação (adesão ou 
permanência) no regime. Toda comprovação de produção (original ou fotocópia, autenticada por 
servidor público) realizada pelo servidor nos três anos anteriores à solicitação terá de ser anexada no 
referido processo. 
 
§ 1º - Cada processo de solicitação de alocação em RDE deferido terá vigência de trinta e seis meses 
a partir da publicação em DOERJ. 
 
Art. 8º - O docente poderá a qualquer momento solicitar formalmente seu desligamento do RDE.  
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§ 1º - Docentes que tenham solicitado desligamento do RDE, somente poderão apresentar nova 
solicitação de adesão ao regime depois de decorridos setenta e dois meses após seu desligamento. 
 
Art. 9º A CPADQ se reunirá, ordinariamente, no período de 02 de janeiro a 20 de março e no período 
de 02 de julho a 20 de setembro, a fim de proceder ao julgamento dos processos de alocação ao RDE 
dos servidores do quadro permanente da rede FAETEC, dentro dos prazos estabelecidos nos 
parágrafos primeiro e segundo deste artigo, com base nos dados constantes de seus processos 
fornecidos pela Divisão de Recursos Humanos – DIVRH. 
 
§ 1º - Processos constituídos no período de 01 de julho a 30 de dezembro do ano corrente serão 
analisados até vinte de março do ano subseqüente. 
 
§ 2º - Processos constituídos no período de 02 de janeiro a 30 de junho do ano corrente serão 
analisados até vinte de setembro do mesmo ano. 
 
§ 3º - A avaliação individual para alocação em RDE realizada pela CPADQ será materializada pela 
confecção da Ficha de Avaliação de Desempenho (FAD), disponível no Anexo A. 
 
Art. 10º - Os processos analisados serão encaminhados à Divisão de Recursos Humanos para as 
providências cabíveis a registros em assentamentos funcionais. 
 
Art. 11º - Havendo previsões orçamentárias, os efeitos financeiros decorrentes das alocações em 
RDE previstas neste Capítulo vigorarão a partir de sua publicação em DOERJ. 
 
Art. 12º - O empregado que discordar de sua avaliação individual para alocação em RDE, 
independentemente de ter adquirido ou não o grau mínimo para alocação, poderá interpor recurso 
junto a CPADQ. 
 

Art. 13º - A participação na Comissão de Avaliação de Desempenho e Qualidade - CPADQ não 

importará em remuneração. 

 
CAPÍTULO III 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE 
 
Art. 14º A avaliação de desempenho e produtividade levará em consideração as atividades 
discriminadas na tabela do Anexo B. 
 
Art. 15º - Somente serão consideradas para fins de análise de desempenho e produtividade para 
alocação em RDE as produções realizadas pelo servidor que estejam acompanhadas dos respectivos 
documentos comprobatórios, originais ou fotocópias autenticadas por servidor público, conforme 
tabela de Anexo C, que discrimina, para cada atividade, quais os documentos a serem apresentados. 
 
§ 1º - Os critérios para cômputo da pontuação referente a cada atividade estão explicitados na tabela 
do anexo C. 
 
Art. 16º Serão considerados aptos à alocação em RDE os docentes do quadro permanente da rede 
FAETEC que atingirem a pontuação mínima de cada cargo nos trinta e seis meses anteriores à 
constituição do processo de alocação em RDE. 
§ 1º - A pontuação mínima para Professor FAETEC I – 40 horas atuando na Educação Infantil é de 86,4 
pontos. 
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§ 2º - A pontuação mínima para Professor FAETEC I – 20 horas atuando na Educação Infantil é de 43,2 
pontos. 
 
§ 3º - A pontuação mínima para Professor FAETEC I – 10 horas atuando na Educação Infantil é de 23,2 
pontos. 
 
§ 4º - A pontuação mínima para Professor FAETEC II atuando na Educação Infantil é de 86,4 pontos. 
 
§ 5º - A pontuação mínima para Professor FAETEC I – 40 horas atuando na Educação Básica é de 97,2 
pontos. 
 
§ 6º - A pontuação mínima para Professor FAETEC I – 20 horas atuando na Educação Básica é de 48,6 
pontos. 
 
§ 7º - A pontuação mínima para Professor FAETEC I – 10 horas atuando na Educação Básica é de 26,4 
pontos. 
 
§ 8º - A pontuação mínima para Professor FAETEC II atuando na Educação Básica é de 97,2 pontos. 
 
§ 9º - A pontuação mínima para Professor FAETEC I – 40 horas atuando na Educação Superior (Nível 
de Graduação) é de 104,4 pontos. 
 
§ 10º - A pontuação mínima para Professor FAETEC I – 40 horas atuando na Educação Superior (Nível 
de Pós-Graduação) é de 108 pontos. 
 
§ 11º - A pontuação mínima para Professor FAETEC I – 20 horas atuando na Educação Superior (Nível 
de Pós-Graduação) é de 54 pontos. 
 
§ 12º - A pontuação mínima para Professor FAETEC I – 10 horas atuando na Educação Superior (Nível 
de Pós-Graduação) é de 29,4 pontos. 
 
§ 13º - A pontuação mínima para Professor FAETEC II atuando na Educação Superior (Nível de Pós-
Graduação) é de 100,8 pontos. 
 
§ 14º - A pontuação mínima para Instrutor é de 97,2 pontos. 
 

CAPÍTULO IV 
DA REMUNERAÇÃO 

 
Art. 17º Os docentes alocados no RDE terão seus vencimentos majorados em 70% durante o período 
de vigência do processo de solicitação de alocação. 
 
Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua data de publicação. 
 
Rio de Janeiro, XX de XXXXXX de 2009 
 
CELSO PANSERA 
Presidente 
ANEXO A FRENTE 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO SERVIDOR 

Identificação 

Processo: 

Nome: 
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Matrícula Faetec: 

Nível Funcional Atual: 

Período de Avaliação:                                                              De:                                          Até: 

Atividades 
Número de Produções 

Comprovadas 

Pontuação por 

Produção 

Pontuação Parcial 

(Item de Produção) 

Aulas Ministradas 

Educação Infantil    

Ensino Básico 
   

Graduação    

Pós-Graduação    

Orientações/Co-

orientações 
Concluídas 

Iniciação Científica    

Trabalho de Fim de Curso    

Especialização    

Mestrado    

Doutorado    

Orientações/Co-

orientações em 
Andamento 

Iniciação Científica    

Trabalho de Fim de Curso    

Especialização    

Mestrado    

Doutorado    

Ensino – Pontuação Parcial  

Publicações em 

Periódicos Nacionais 

Artigos Completos    

Resumos    

Publicações em 
Periódicos 

Internacionais 

Artigos Completos    

Resumos 
   

Publicações em 

Congressos Nacionais 

Artigos Completos    

Resumos    

Publicações em 

Congressos 

Internacionais 

Artigos Completos    

Resumos 
   

Livros Indexados 

Texto Integral    

Capítulo    

Organização    

Tradução / Revisão Técnica    

Apresentação/Prefácio/Posfácio    

Periódico Científico 
Editor Responsável    

Membro de Comitê Editorial    

Outras Produções 

Curadoria de Exposição 
   

Exposição Individual como 

Artista 

   

Exposição Coletiva como Artista    

Livreto/ Verbete / Resenha    

Organização de Catálogos    

Filme, Vídeo, Peça, Coreografia    

Composição/Arranjo Musical    

Direção (Teatral, 

Cinematográfica, Coreográfica) 

   

Interpretação em Filme, Teatro, 

Vídeo e Música 

   

Mapa Publicado    

Produção Intelectual – Pontuação Parcial  

Projeto de Âmbito Regional – Coordenação    

Projeto de Âmbito Regional – Participação    

Projetos de Âmbito Nacional – Coordenação    

Projetos de Âmbito Nacional – Participação    

ANEXO A VERSO 
FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO SERVIDOR 

Projetos de Âmbito Internacional – Coordenação    

Projetos de Âmbito Internacional – Participação    

Cooperação com outras Instituições    

Liderança de Grupo de Pesquisa (CNPq)    

Bolsa de Pesquisador    

Inovação Curricular    

Equipamentos de Apoio ao Ensino    

Patentes    

Projetos de Pesquisa / Extensão – Pontuação Parcial  

Congressos, Fóruns, 

Cursos, Palestras, 

Organização    

Cursos/Palestras ministradas    
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FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO SERVIDOR 

Mesas Redondas e 
Seminários 

Participação (Ouvinte) 
   

Consultoria 

À Faetec / Governo (Municipal, 

Estadual, Federal) 

   

Outras instituições    

Divulgação Científica 

Entrevistas (Vídeo ou Texto), 
Filmes 

   

Artigo em Revistas ou Jornais de 

grande circulação 

   

Extensão – Pontuação Parcial  

Institucional 

Chefia    

Coordenação    

Assessoramento    

Unidade de Ensino 

Direção    

Coordenação    

Assessoramento    

Administração – Pontuação Parcial  

Institucional 

Conselho Superior    

Conselho Diretor    

Conselho Acadêmico    

Outros (CPA, Pós-Graduação, 
etc) 

   

Extra Institucional 
Sociedades Científicas    

Entidades de Classe    

Representação – Pontuação Parcial  

Bancas 

Teses e Dissertações    

Exames de Qualificação    

Monografia de Especialização    

Projeto de Fim de Curso 

(Graduação) 

   

Concurso Vestibular    

Concursos Públicos    

Revisor em Periódico 

Especializado 

   

Parecer em Projetos    

Orientações Monitoria, Estágio, Empresa Jr    

Coordenações 
Centros de Estudos, Culturais e 
Esportivos, Laboratórios, 

Empresa Jr 

   

Premiação Externa 
Reconhecimento Público 
(Agência de Fomento ou 

Instituições Acadêmicas) 

   

Orientações e Coordenações Diversas, Bancas Avaliadoras e Premiações Externas – Pontuação Parcial  

Pontuação Geral do Servidor  

CPADQ – Responsáveis pela Análise 
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ANEXO B FRENTE 
 

Tabela de Pontuação em Função da Produção Científica, Tecnológica e Cultural 

Atividades 
Pontuação 

por 

Atividade 

Pontuação Máxima 

I – Ensino 

Aulas Ministradas 

Educação Infantil 0,5 

Não há limite neste 

item 

Ensino Básico 0,5 

Graduação 0,5 

Pós-Graduação 0,5 

Orientações/Co-orientações 

Concluídas 

Iniciação Científica 1,2 

Trabalho de Fim de Curso 1,0 

Especialização 1,5 

Mestrado 2,0 

Doutorado 2,5 

Orientações/Co-orientações 

em Andamento 

Iniciação Científica 0,5 

Trabalho de Fim de Curso 0,8 

Especialização 1,0 

Mestrado 1,5 

Doutorado 2,0 

II – Produção 
Intelectual 

Publicações em Periódicos 

Nacionais 

Artigos Completos 2,0 

Limite máximo 

computado por ano 

– 15 pontos 

Resumos 0,5 

Publicações em Periódicos 

Internacionais 

Artigos Completos 3,0 

Resumos 1,0 

Publicações em Congressos 
Nacionais 

Artigos Completos 1,0 

Resumos 0,2 

Publicações em Congressos 

Internacionais 

Artigos Completos 1,2 

Resumos 0,2 

Livros Indexados 

Texto Integral 2,0 

Capítulo 1,0 

Organização 0,5 

Tradução / Revisão Técnica 0,6 

Apresentação/Prefácio/Posfácio 0,2 

Periódico Científico 
Editor Responsável 1,0 

Membro de Comitê Editorial 0,5 

Outras Produções 

Curadoria de Exposição 2,0 

Exposição Individual como Artista 1,5 

Exposição Coletiva como Artista 1,0 

Livreto/ Verbete / Resenha 1,0 

Organização de Catálogos 1,0 

Filme, Vídeo, Peça, Coreografia 2,0 

Composição/Arranjo Musical 1,5 

Direção (Teatral, Cinematográfica, 
Coreográfica) 

2,0 

Interpretação em Filme, Teatro, 

Vídeo e Música 
1,5 

Mapa Publicado 1,5 

III – Projetos de 

Pesquisa/Extensão 

Projeto de Âmbito Regional – Coordenação 0,7 

Limite máximo 

computado por ano 

– 10 pontos 

Projeto de Âmbito Regional – Participação 0,4 

Projetos de Âmbito Nacional – Coordenação 1,5 

Projetos de Âmbito Nacional – Participação 0,8 

Projetos de Âmbito Internacional – Coordenação 2,0 

Projetos de Âmbito Internacional – Participação 1,3 

Cooperação com outras Instituições 0,5 

Liderança de Grupo de Pesquisa (CNPq) 0,5 

Bolsa de Pesquisador 1,0 

Inovação Curricular 1,0 

Equipamentos de Apoio ao Ensino 0,3 

Patentes 4,0 
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ANEXO B VERSO 

Atividades 

Pontuação 

por 
Atividade 

Pontuação Máxima 

IV – Extensão 

Congressos, Fóruns, Cursos, 

Palestras, Mesas Redondas e 

Seminários 

Organização 1,5 

Limite máximo 
computado por ano 

– 24 pontos 

Cursos/Palestras ministradas 0,5 

Participação (Ouvinte) 0,5 

Consultoria 

À Faetec / Governo (Municipal, 
Estadual, Federal) 

1,0 

Outras instituições 1,0 

Divulgação Científica 

Entrevistas (Vídeo ou Texto), Filmes 0,5 

Artigo em Revistas ou Jornais de 
grande circulação 

1,0 

V – Administração 

Institucional 

Chefia / Direção 2,0 

Limite máximo 
computado por ano 

– 24 pontos 

Coordenação 1,5 

Assessoramento 1,5 

Unidade de Ensino 

Direção 2,0 

Coordenação 1,5 

Assessoramento 1,5 

VI – Representação 

Institucional 

Conselho Superior 0,7 

Limite máximo 
computado por ano 

– 24 pontos 

Conselho Diretor 0,5 

Conselho Acadêmico 0,6 

Outros (CPA, Pós-Graduação, etc) 0,5 

Extra Institucional 
Sociedades Científicas 0,6 

Entidades de Classe 0,5 

VII – Orientações e 
Coordenações 

Diversas, Bancas 

Avaliadoras e 

Premiações Externas 

Bancas 

Teses e Dissertações 1,0 

Limite máximo 

computado por ano 

– 5 pontos 

Exames de Qualificação 0,3 

Monografia de Especialização 0,3 

Projeto de Fim de Curso (Graduação) 0,2 

Concurso Vestibular 0,5 

Concursos Públicos 1,0 

Revisor em Periódico Especializado 0,3 

Parecer em Projetos 0,2 

Orientações Monitoria, Estágio, Empresa Jr 1,0 

Coordenações 
Centros de Estudos, Culturais e 
Esportivos, Laboratórios, Empresa Jr 

1,0 

Premiação Externa 
Reconhecimento Público (Agência de 

Fomento ou Instituições Acadêmicas) 
1,0 
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ANEXO C 
 

Produção Científica, Tecnológica, Cultural e Administrativa – Comprovantes e Critérios de Pontuação 

Atividades 
Documentação Comprobatória / Aplicação de Critérios 

de Pontuação 

Aulas Ministradas 

Educação Infantil Documentação: declaração da unidade de ensino 

contendo as seguintes informações: código e nome da 

disciplina, nível de ensino, período letivo e carga horária 
total. 

Pontuação: Para cada 20 horas-aula lecionadas pelo 

docente nos últimos 36 meses será computado 01 
crédito. O total de créditos deverá ser multiplicado pelo 

valor do crédito correspondente na tabela do Anexo B. 
Por exemplo: uma disciplina lecionada por um professor 

FAETEC I na Educação Infantil apresentou carga 

horária total de 960 horas aula nos últimos 36 meses. 
Este docente receberá por esta atividade: 48 créditos x 

0,5 (valor do crédito) = 24 pontos. 

Ensino Básico 

Graduação 

Pós-Graduação 

Orientações/Co-orientações 
Concluídas 

Iniciação Científica Documentação: declaração da unidade de ensino 

contendo as seguintes informações: Nome do projeto, 
nome do orientador e co-orientadores, período da 

orientação e nomes dos alunos envolvidos. 

Pontuação: Para cada projeto cuja orientação tenha sido 
concluída, deve ser acumulada a pontuação prevista na 

modalidade, disponível na tabela do Anexo B. 

Trabalho de Fim de Curso 

Especialização 

Mestrado 

Doutorado 

Orientações/Co-orientações em 

Andamento 

Iniciação Científica Documentação: declaração da unidade de ensino 
contendo as seguintes informações: Nome do projeto, 

nome do orientador e co-orientadores, período da 

orientação e nomes dos alunos envolvidos. 
Pontuação: Para cada projeto cuja co-orientação tenha 

sido concluída, deve ser acumulada a pontuação prevista 

na modalidade, disponível na tabela do Anexo B. 

Trabalho de Fim de Curso 

Especialização 

Mestrado 

Doutorado 

Publicações em Periódicos 
Nacionais 

Artigos Completos Documentação: apresentação das informações 
catalográficas do periódico, incluindo ISSN e cópia do 

índice em que conste o título da publicação e seus 

autores. Apresentação de cópia impressa da primeira 
página da publicação e uma cópia completa em mídia 

(versão pdf para arquivamento na base de publicações 
da Faetec). 

Pontuação: Para cada publicação apresentada, deve ser 

verificada a autenticidade das informações 
catalográficas disponibilizadas a fim de atribuir a 

pontuação prevista na modalidade, disponível na tabela 

do Anexo B. 

Resumos 

Publicações em Periódicos 

Internacionais 

Artigos Completos 

Resumos 

Publicações em Congressos 

Nacionais 

Artigos Completos 

Resumos 

Publicações em Congressos 

Internacionais 

Artigos Completos 

Resumos 

Livros Indexados 

Texto Integral Documentação: apresentação das informações 
catalográficas do livro, incluindo ISBN, autoria, 

editora/agência de fomento e índice. 

Pontuação: Considerar livro a publicação como definida 
pela ABNT, ou seja, com pelo menos 50 páginas. Não 

pontuar reimpressões, nem novas edições decorrentes 

apenas de ajustes ortográficos. Não pontuar apostilas. 

Para cada publicação apresentada, deve ser verificada a 

autenticidade das informações catalográficas 

disponibilizadas a fim de atribuir a pontuação prevista 
na respectiva modalidade, disponível na tabela do 

Anexo B. 

Capítulo 

Organização 

Tradução / Revisão Técnica 

Apresentação/Prefácio/Posfácio 

Periódico Científico 

Editor Responsável Documentação: apresentação das informações 
catalográficas do periódico, incluindo ISSN e a página 

do periódico contendo o corpo editorial. 

Pontuação: Para cada periódico apresentado, deve ser 
verificada a autenticidade das informações 

catalográficas disponibilizadas a fim de atribuir a 

pontuação prevista na respectiva modalidade, disponível 
na tabela do Anexo B. 

Membro de Comitê Editorial 

Outras Produções 

Curadoria de Exposição 
Documentação: apresentação de declaração de 

instituição, com CNPJ, reconhecida na área da 
exposição, acompanhada de folder ou catálogo. 

Pontuação: Para cada produção apresentada, procurar 

verificar a autenticidade das informações 
disponibilizadas a fim de atribuir a pontuação prevista 

na respectiva modalidade, disponível na tabela do 

Anexo B. 

Exposição Individual como Artista 

Exposição Coletiva como Artista 
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Livreto/ Verbete / Resenha 

Documentação: apresentação das informações 

catalográficas da produção, incluindo ISBN ou ISSN, 
autoria, editora/agência de fomento e índice. 

Pontuação: Considerar livreto ou verbete a publicação 

como definida pela ABNT, ou seja, com menos de 50 
páginas. No caso de mais de um verbete em uma mesma 

publicação, considerar cada verbete como uma produção 

a ser pontuada neste item. Não pontuar reimpressões, 
nem novas edições decorrentes apenas de ajustes 

ortográficos. Não pontuar apostilas. Para cada 

publicação apresentada, deve ser verificada a 
autenticidade das informações catalográficas 

disponibilizadas a fim de atribuir a pontuação prevista 

na respectiva modalidade, disponível na tabela do 
Anexo B. 

Organização de Catálogos 

Documentação: apresentação das informações 

catalográficas da produção, incluindo autoria e índice. 
Pontuação: Não pontuar reimpressões, nem novas 

edições decorrentes apenas de ajustes ortográficos. Para 

cada publicação apresentada, deve ser verificada a 
autenticidade das informações catalográficas 

disponibilizadas a fim de atribuir a pontuação prevista 

na respectiva modalidade, disponível na tabela do 
Anexo B. 

Filme, Vídeo, Peça, Coreografia Documentação: apresentação de folder ou declaração de 

instituição pública ou privada com CNPJ. 
Pontuação: A pontuação de apresentação de composição 

ou criação é estabelecida considerando-se como um 

produto, levando-se em conta a série como um todo. 
Atividades que ainda não vieram a público, como 

processo de criação, encenação ou atuação não são 

consideradas. As participações em grandes grupos 
musicais (orquestras, bandas, coros) não são 

consideradas, exceto como solista ou regente. 

Composição/Arranjo Musical 

Direção (Teatral, Cinematográfica, 

Coreográfica) 

Interpretação em Filme, Teatro, 

Vídeo e Música 

Mapa Publicado 

Documentação: apresentação das informações 

catalográficas do mapa. 
Pontuação: Para cada publicação apresentada, deve ser 

verificada a autenticidade das informações 

catalográficas disponibilizadas a fim de atribuir a 
pontuação prevista na respectiva modalidade, disponível 

na tabela do Anexo B. 

Projeto de Âmbito Regional – Coordenação Documentação: apresentação de carta de 
concessão/outorga emitida por órgão de fomento 

(quando for o caso) ou declaração de atuação emitida 

por instituição pública ou privada com CNPJ. 
Pontuação: Para cada projeto apresentado, deve ser 

verificada a autenticidade das informações 

disponibilizadas a fim de atribuir a pontuação prevista 
na respectiva modalidade. Pontuar apenas as atividades 

em que o servidor tenha permanecido na função por 

mais de seis meses contínuos contidos no escopo de 
tempo do processo de avaliação. Considerar a pontuação 

disponível na tabela do Anexo B para cada projeto com 

participação comprovada pelo servidor. 

Projeto de Âmbito Regional – Participação 

Projetos de Âmbito Nacional – Coordenação 

Projetos de Âmbito Nacional – Participação 

Projetos de Âmbito Internacional – Coordenação 

Projetos de Âmbito Internacional – Participação 

Cooperação com outras Instituições 

Documentação: apresentação de carta ou convênio de 

cooperação com instituição pública ou privada com 

CNPJ. 
Pontuação: Considerar atividades de cooperação com 

outras instituições autorizadas formalmente pela Faetec. 

Pontuar apenas as atividades em que o servidor tenha 
permanecido na função por mais de seis meses 

contínuos contidos no escopo de tempo do processo de 

avaliação. Considerar a pontuação disponível na tabela 
do Anexo B para cada comprovação entregue pelo 

servidor. 

Liderança de Grupo de Pesquisa (CNPq) 

Documentação: apresentação das informações sobre o 

grupo de pesquisa. 
Pontuação: Para cada publicação apresentada, o site do 

CNPq deverá ser pesquisado de forma a verificar a 

autenticidade das informações. Pontuar apenas as 

atividades em que o servidor tenha permanecido na 

função por mais de seis meses contínuos contidos no 

escopo de tempo do processo de avaliação. Considerar a 
pontuação disponível na tabela do Anexo B para cada 

comprovação entregue pelo servidor. 
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Bolsa de Pesquisador 

Documentação: apresentação das informações 

catalográficas da produção, incluindo ISBN ou ISSN, 
autoria, editora/agência de fomento e índice. 

Pontuação: Para cada bolsa de pesquisador declarada, 

deve ser verificada, junto ao órgão de fomento, a 
autenticidade das informações disponibilizadas a fim de 

atribuir a pontuação prevista. Pontuar apenas as 

atividades em que o servidor tenha permanecido na 
função por mais de seis meses contínuos contidos no 

escopo de tempo do processo de avaliação. Considerar a 

pontuação disponível na tabela do Anexo B para cada 
comprovação entregue pelo servidor. 

Inovação Curricular 

Documentação: apresentação de carta de unidade de 

ensino endossada pela Faetec declarando a atuação do 
servidor em um projeto de inovação curricular 

significativo na referida unidade. 

Pontuação: Considerar para fins de pontuação apenas 
atividades em projetos de inovações curriculares 

formalmente reconhecidos pela Faetec. Considerar a 

pontuação disponível na tabela do Anexo B para cada 
comprovação entregue pelo servidor. 

Equipamentos de Apoio ao Ensino 

Documentação: apresentação de carta de 

concessão/outorga emitida por órgão de fomento ou por 

instituição pública ou privada com CNPJ, indicando 
atividades que envolvam a incorporação de 

equipamentos de apoio ao ensino e à pesquisa na Faetec. 
Pontuação: Considerar para fins de pontuação apenas 

atividades em projetos de aquisição e implantação de 

equipamentos de apoio formalmente reconhecidos pela 
Faetec. Considerar a pontuação disponível na tabela do 

Anexo B para cada comprovação entregue pelo servidor. 

Patentes 

Documentação: apresentação de Registro Nacional 

(INPI) ou Internacional. 
Pontuação: Não considerar depósitos de patentes. 

Considerar a pontuação disponível na tabela do Anexo B 

para cada comprovação entregue pelo servidor. 

Congressos, Fóruns, Cursos, 
Palestras, Mesas Redondas e 

Seminários 

Organização 

Documentação: apresentação de certificado, declaração 

ou publicação do evento em que conste o nome do 

organizador e a indicação da URL correspondente, se 
disponível. A chancela da Faetec à realização do evento 

também deverá ser comprovada. 

Pontuação: Não considerar eventos realizados por 
grupos de pesquisa sem a chancela da Faetec. 

Considerar a pontuação disponível na tabela do Anexo B 

para cada comprovação entregue pelo servidor. 

Cursos/Palestras ministradas Documentação: apresentação de certificado, declaração 
ou publicação do evento em que conste o nome do 

palestrante/participante e a indicação da URL 

correspondente, se disponível.  
Pontuação: Para cada publicação apresentada, deve ser 

verificada a autenticidade das informações 

disponibilizadas a fim de atribuir a pontuação prevista 

na respectiva modalidade, independente da carga 

horária. Considerar a pontuação disponível na tabela do 
Anexo B para cada comprovação entregue pelo servidor. 

Participação (Ouvinte) 

Consultoria 

À Faetec / Governo (Municipal, 

Estadual, Federal) 

Documentação: apresentação de carta ou declaração de 

prestação de consultoria em instituição pública ou 

privada acompanhada da autorização da Faetec para o 
referido fim. 

Pontuação: Considerar para fins de pontuação apenas 

atividades de consultoria devidamente autorizadas pela 
Faetec. Pontuar apenas as atividades em que o servidor 

tenha permanecido na função por mais de seis meses 

contínuos contidos no escopo de tempo do processo de 
avaliação. Considerar a pontuação disponível na tabela 

do Anexo B para cada comprovação entregue pelo 

servidor. 

Outras instituições 

Divulgação Científica 

Entrevistas (Vídeo ou Texto), Filmes Documentação: apresentação de exemplar da produção 

contendo a identificação do veículo de divulgação, a 

data e o conteúdo divulgado. 

Pontuação: Atividades que ainda não vieram a público 

não são consideradas. Verificar a autenticidade das 

informações disponibilizadas a fim de atribuir a 
pontuação prevista na respectiva modalidade, disponível 

na tabela do Anexo B. 

Artigo em Revistas ou Jornais de 
grande circulação 
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Institucional 

Chefia Documentação: apresentação de cópia do DOE ou de 

portaria da Faetec contendo a designação do servidor. 
Pontuação: Atribuir 01 (um) crédito a cada 30 dias de 

exercício da função. A pontuação deste item será 

calculada multiplicando-se o total de créditos apurados 
pelo peso indicado na tabela do Anexo B. 

Coordenação 

Assessoramento 

Unidade de Ensino 

Direção 

Documentação: apresentação de cópia do DOE ou de 

portaria da Faetec contendo a designação do servidor. 
Pontuação: Atribuir 01 (um) crédito a cada 30 dias de 

exercício da função. A pontuação deste item será 

calculada multiplicando-se o total de créditos apurados 
pelo peso indicado na tabela do Anexo B.  

Coordenação Documentação: apresentação de cópia de portaria da 

Faetec ou da Unidade de Ensino contendo a designação 

do servidor. 
Pontuação: Atribuir 01 (um) crédito a cada 30 dias de 

exercício da função. A pontuação deste item será 

calculada multiplicando-se o total de créditos apurados 

pelo peso indicado na tabela do Anexo B. 

Assessoramento 

Institucional 

Conselho Superior Documentação: apresentação de cópia do DOE ou de 

portaria da Faetec contendo a designação do membro. 
Pontuação: Atribuir 01 (um) crédito a cada 30 dias de 

exercício da função. A pontuação deste item será 

calculada multiplicando-se o total de créditos apurados 
pelo peso indicado na tabela do Anexo B. 

Conselho Diretor 

Conselho Acadêmico 

Outros (CPA, Pós-Graduação, etc) 

Extra Institucional 

Sociedades Científicas Documentação: portaria de nomeação ou declaração do 

órgão competente. 
Pontuação: Atribuir 01 (um) crédito a cada 30 dias de 

exercício da função. A pontuação deste item será 

calculada multiplicando-se o total de créditos apurados 
pelo peso indicado na tabela do Anexo B. 

Entidades de Classe 

Bancas 

Teses e Dissertações Documentação: Declaração da coordenação do 
programa correspondente. 

Pontuação: Acumular, para cada participação em banca 

devidamente comprovada, a pontuação prevista. 

Exames de Qualificação 

Monografia de Especialização 

Projeto de Fim de Curso (Graduação) 

Concurso Vestibular Documentação: Cópia do Diário Oficial em que conste a 
nomeação da banca. 

Pontuação: Acumular, para cada banca examinadora 

devidamente comprovada, a pontuação prevista na 
tabela do Anexo B. 

Concursos Públicos 

Revisor em Periódico Especializado 

Documentação: apresentação das informações 

catalográficas do periódico, incluindo ISSN e declaração 
ou confirmação de participação como revisor. 

 Pontuação: Para cada informação de revisão 

apresentada, deve ser verificada a autenticidade das 
informações catalográficas disponibilizadas a fim de 

atribuir a pontuação prevista na modalidade, disponível 

na tabela do Anexo B. 

Parecer em Projetos 

Documentação: apresentação de declaração ou carta-
convite da instituição solicitante. Não há necessidade de 

constar os projetos analisados 

Pontuação: Pontuar neste item somente com 

apresentação de documento que comprove a efetiva 

participação, tal como uma mensagem de 

agradecimento. Considerar a pontuação disponível na 
tabela do Anexo B para cada comprovação entregue 

pelo servidor. 

Orientações Monitoria, Estágio, Empresa Jr 

Documentação: declaração da unidade de ensino 
contendo as seguintes informações: Nome do programa 

(e do projeto, quando couber), nome do orientador, 

período da orientação e nomes dos alunos envolvidos. 
Pontuação: Para cada orientação concluída, deve ser 

acumulada a pontuação prevista na modalidade, 

disponível na tabela do Anexo B. 

Coordenações 
Centros de Estudos, Culturais e 
Esportivos, Laboratórios, Empresa Jr 

Documentação: apresentação de cópia de portaria da 

Faetec ou da Unidade de Ensino contendo a designação 

do servidor. 
Pontuação: Pontuar apenas as atividades em que o 

servidor tenha permanecido na função por mais de seis 

meses contínuos contidos no escopo de tempo do 
processo de avaliação. Considerar a pontuação 

disponível na tabela do Anexo B para cada comprovação 

entregue pelo servidor. 
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Premiação Externa 
Reconhecimento Público (Agência de 

Fomento ou Instituições Acadêmicas) 

Documentação: Cópia do Diário Oficial ou de 

declaração de instituição reconhecida. 
Pontuação: Acumular, para cada premiação devidamente 

comprovada, a pontuação prevista, disponível na tabela 

do Anexo B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 

 




