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Participantes 
1 Almir Guedes dos Santos 
2 Ana Carla dos Santos Beja 
3 Ana Paula Peres do Nascimento 
4 Cássia Lisbôa 
5 Elton Flach 
6 Jerônimo da Silva Costa 
7 José Ricardo F de Almeida 
8 Karla Gomes de Alencar Pinto 
9 Leila Cavalcante Brito Mello 
10 Leila Pontes da Silva 
11 Marcio Franklin Oliveira 
12 Marco A. A. Pacheco 
13 Mônica Romitelli 
14 Paulo Roberto de Assis Passos 
15 Rafael de Souza Dutra 
16 Simone Maria Puresa Fonseca Lima 
17 Tadeu Mourão dos Santos Lopes 
 

Pauta 
1 Aprovação das atas anteriores 
2 Ajustes no Regimento do CAEG 
3 Metodologia de trabalho do CAEG 
4 Agenda das próximas reuniões 
5 Definição da próxima pauta 

 

Item Descrição Prazo Responsável 

1 
27ª e 28ª atas serão enviadas por email para aprovação dos conselheiros presentes 
nas referidas reuniões. 

27-02 Mônica Romitelli 

2 
Envio do Regimento do CAEG com as alterações sugeridas junto com o documento 
original para apreciação. 

A definir Mônica Romitelli 

2 
Envio do Parecer número 3 com as alterações junto com o documento original para 
apreciação. 

A definir Mônica Romitelli 

3 Envio de sugestões sobre a metodologia de trabalho para o professor Elton 15 dias Conselheiros 

3 Envio das sugestões compiladas sobre metodologia de trabalho para o CAEG A definir Elton Flach 

 



 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ 
 

CONSELHO ACADÊMICO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

  

 
 

 

Reunião Ordinária 
Página 2 de 2 

 

ATA DA 30ª REUNIÃO 
  

Presidente:  
Mônica Romitelli de Queiroz  

Relator :   Data:05 /02/ 2013       Horário:     9h30 às  12h21 

 

 2 

 
Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, na sala de reuniões do 
Campus Rio de Janeiro, aconteceu a 30ª reunião do Conselho Acadêmico de Ensino de Graduação (CAEG), 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ).  Professora Mônica 
Romitelli presidiu a reunião e iniciou falando sobre a importância da pontualidade às reuniões. Prosseguiu 5 

com a apreciação das atas da 27ª e 28ª reunião do CAEG, esclarecendo que as mesmas são relativas à 
reuniões do mandato anterior do CAEG. O professor Marcos Pacheco considerou um equívoco aprovar atas 
de reuniões nas quais ele não estava presente. A maioria dos conselheiros concordou com sua colocação e 
foi decidido que tais atas serão enviadas para o email dos conselheiros presentes nas citadas reuniões para 
aprovação. Professora Mônica enfatizou que não é um costume acumular atas, e sugeriu que na próxima 10 

reunião as atas de posse e a de hoje sejam aprovadas para que se retorne à rotina do CAEG de apreciar 
apenas a ata da reunião anterior.  Dando prosseguimento à pauta, professora Mônica esclareceu que o 
Regimento do CAEG foi aprovado pelo CONSUP em 2012, a partir de uma minuta que havia sido discutida e 
aprovada pelo CAEG em setembro de 2010 (11ª reunião); porém, após a aprovação desse documento, o 
professor Paulo identificou erros que comprometeriam o trabalho desse colegiado. Prof. Paulo foi nomeado 15 

relator dessa matéria e apresentou as alterações necessárias no Parecer CAEG Nº 03/2012, aprovado na 27ª 
reunião. Porém, durante o as eleições dos conselheiros do CAEG, ocorrida entre novembro e dezembro 
passado, observou-se a necessidade de aprimorar os artigos que regulamentavam o processo eleitoral. 
Decidiu-se, então, pela complementação do Parecer Nº 3, cuja relatoria passaria a ser compartilhada pelo 
Prof. Paulo e pela PROGRAD, como proposto na 28ª reunião. Na presente reunião, o Regimento será 20 

exposto com as sugestões de alterações destacadas no texto. Foi estipulado um tempo de 30 minutos para 
as considerações. Alguns aspectos foram destacados pelos conselheiros: o Art. 1º foi modificado para 
destacar as políticas acadêmicas da graduação; o artigo 10º, item V, que cita a participação de 
representantes da COTP nas eleições do CAEG, foi questionado pelo professor Almir Santos, já que este 
considera que a COTP destina-se ao atendimento exclusivo aos alunos do Ensino Médio. Professora Mônica 25 

esclareceu que a COTP deve atender aos alunos de todos os níveis de ensino ofertados pelo IFRJ; porém, 
existe uma visão equivocada de que os alunos da graduação já superaram as dificuldades didático-
pedagógicas e psico-pedagógicas, o que não corresponde à realidade. Professor Paulo sugeriu que esse 
tema seja um ponto de pauta deste conselho, pois existe um problema estrutural para que a COTP contemple 
todos os alunos. Dando continuidade, Professor Paulo identificou outras alterações ao texto do regimento que 30 

não estavam destacadas, como por exemplo, o artigo 12º. Sugeriu que todas as modificações sejam 
destacadas no documento original, para evitar que modificações não sejam identificadas. Outros conselheiros 
solicitaram providências nesse sentido. Professora Mônica justificou o erro em termos operacionais, e se 
comprometeu em utilizar a ferramenta “controlar alterações”, do programa Word, para que não pairem 
dúvidas sobre futuras alterações em documentos.  Houve a continuidade da leitura do Regimento e todos 35 

participaram das modificações. Todas as alterações foram destacadas no texto que será enviado após a 
reunião por email para todos os conselheiros junto ao documento original para que não fiquem dúvidas sobre 
a transparência do processo. Professora Mônica pontuou que também será encaminhado por email o 
documento original do parecer número 3 acrescido das alterações decididas hoje.  Dando prosseguimento à 
pauta, começou a ser discutida a metodologia de trabalho do CAEG. O professor Elton apresentou a 40 

proposta. A representante estudantil Ana Paula destacou que seria importante mais objetividade e clareza 
nos procedimentos, pois considerou a linguagem muito rebuscada e alegou falta de compreensão nos termos 
citados. O professor José Ricardo esclareceu que o conselho encontra-se num momento de decisão de 
metodologia, por isso é necessário ter paciência para aprender o processo. Professora Mônica acrescentou 
que todas as decisões são norteadas pela legislação vigente e toda opinião deve ser respaldada destacando 45 

a necessidade de estudo dos documentos entregues no CD no momento da posse para que a estudante 
possa sentir-se melhor situada. Professor Elton relatou que a nova metodologia será enviada por email para 
que os conselheiros mandem sugestões no prazo de 15 dias, ele compilará e enviará para nova apreciação 
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do CAEG. O tópico presente na nova metodologia que impede que a relatoria seja feita pelo representante 
estudantil, COTP e COIEE foi mencionado. Professor Paulo disse que não concorda que o graduando seja 50 

relator, mas sim participe de uma comissão e que a COTP e COIEE participem como relatores. Professora 
Karla questionou o impedimento desses representantes. Professora Mônica disse que esse ponto precisa ser 
reavaliado, já que a proposta é anterior ao ingresso dessas novas representações no CAEG. Prosseguindo 
com a pauta, propôs a definição de calendário para as próximas reuniões. Destacou que existem demandas 
urgentes como, por exemplo, a instrução normativa para colação de grau; a revisão do Regimento do Ensino 55 

de Graduação; regulamento e instrução normativa dos programas de intercâmbio; aditivos ao Regulamento 
de Atividades Complementares para os novos bacharelados; proposta de alteração curricular de química; 
questões relativas às políticas afirmativas; políticas de permanência e sucesso estudantil. Decidiu-se que a 
próxima reunião será no dia 27 de fevereiro às 13:30h, em local a definir. Estabeleceu-se a pauta: Atividades 
complementares de Produção Cultural; Instrução Normativa de colação de grau e proposta de alteração 60 

curricular de Química. Nada mais havendo a registrar, eu Cássia do Carmo Andrade Lisbôa, às doze horas e 
vinte e um minutos, encerro a presente ata que vai por mim assinada e pelos demais presentes. 
 


