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Participantes 
1 Ana Carla Beja 
2 Ana Paula Peres do Nascimento 
4 Elton Flach 
5 Eudes Pereira de Souza Júnior 
6 Jerônimo da Silva Costa 
7 José Ricardo F de Almeida 
8 Karla Gomes de Alencar Pinto 
9 Leila Cavalcante Brito Mello 
10 Luiz Dione Barbosa de Melo 
11 Marco Pacheco 
12 Michele Guiot Mesquita Monteiro 
13 Mônica Romitelli de Queiroz 
14 Paulo Roberto de Assis Passos 
15 Rafael de Souza Dutra 

Pauta 
1 Apreciação das Atas da 30ª e 31ª reuniões; 
2 Atividades complementares do Bac. em Produção Cultural - após modificações propostas pelo CAEG (suspensa); 
3 Modificações curriculares do Bacharelado em Química - CNil: relato da comissão do CAEG; 
4 Finalização do parecer 3 : Regimento do CAEG (não contemplada na reunião) 
5 Assuntos gerais 

 

Item Descrição Prazo Responsável 

1 
Reunião da Comissão de análise da proposta de mudança curricular de BQ 
com o coordenador e o NDE para esclarecimentos 

Maio/junho Karla  

2 Relato da Comissão em forma de parecer  28/06 Karla 

3 
Agendamento da reunião do CAEG para realizar teste no uso de vídeo 
conferência  

abril Mônica 

4 
Encaminhamento ao CONSUP de solicitação de retomada dos trabalhos do 
GT Cursos Novos, paralisado desde 2010. 

junho Mônica 

 

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e treze, às nove horas e vinte e oito minutos na sala de Reunião do 
campus Rio de Janeiro teve início a 32ª reunião do CAEG. A presidente deste Conselho, Professora Mônica Romitelli 
de Queiroz, iniciou a reunião explicando que o item dois da pauta, que trata das atividades complementares do 
Bacharelado em Produção Cultural, não será contemplado, pois a representação do curso justificou sua ausência e não 
enviou a proposta com a antecedência necessária à análise dos conselheiros. A seguir, foram apreciadas as Atas da 
30º e 31º reuniões, tendo sido aprovadas. Dando continuidade à reunião, a conselheira Karla Pinto, relatora do item 3 
da pauta, apresentou parecer sobre a proposta de mudança curricular do curso de Bacharelado em Química. Relata 
que as modificações sugeridas foram aprovadas em várias instâncias em nível do Campus: Conselho de Curso, Núcleo 
Docente Estruturante e Colegiado de Curso, precisando apenas, segundo ela, de um ajuste final para aprovação.  
Houve questionamento sobre a divisão da disciplina Química Geral V em duas disciplinas, sendo uma de cunho teórico 
e outra, experimental, com 2 (dois) créditos, que foi considerado pouco, pela maioria dos conselheiros. Professora 
Mônica e o conselheiro Eudes de Souza levantaram preocupações com a divisão entre teoria e prática e sua 
conseqüência para o aprendizado; as possíveis dificuldades que essa divisão acarretará nos processos de equivalência 
entre disciplinas; bem como a necessidade de se estabelecer diretrizes sobre práticas laboratoriais. Destacou-se que tal 
medida poderia favorecer a realização das práticas, que muitas vezes não são cumpridas no contexto das disciplinas 
teórico/práticas. Aventou-se a possibilidade prática ser realizada a cada 15 dias em 4 (quatro) tempos, de maneira a 
otimizar o tempo da aula experimental. Porém, essa decisão dependeria da disponibilidade do professor, do laboratório 
e de outros fatores logísticos. Professora Karla respondeu que o coordenador de curso afirmou que em dois tempos é 
possível dar a aula experimental e por isso ela não sabe se a sugestão será acatada, e que a proposta do curso em 
transformar a parte prática em disciplina teve a finalidade de garantir sua execução. O conselheiro Jerônimo Costa 
defendeu a necessidade de a aula experimental ser feita em no mínimo 4 horas, semanalmente. Afirma que a aula 
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experimental segue a aula teórica, referindo-se à Química Orgânica.  Conselheiro Paulo Passos considera difícil 
executar as práticas de Química Inorgânica em duas horas, dada a complexidade dos experimentos. Conselheira Leila 
Brito concorda e afirma ter dialogado com dois professores que ministram a disciplina, que consideraram inviável a 
execução de muitos experimentos. Conselheira Ana Paula considera possível a prática em dois tempos se o professor 
iniciar a aula na hora certa e se organizar com antecedência. Conselheiro Eudes sugeriu o encerramento da discussão 
até que tenham professores representantes do curso para esclarecer as dúvidas. Professora Mônica esclarece que a 
apresentação da proposta foi realizada pela coordenação do curso, na 31ª reunião, e que, seguindo a metodologia de 
análise do CAEG, este é um momento de debate interno. Porém, destaca a possibilidade de convocação do 
coordenador para esclarecerimentos. Conselheiro Paulo sugere que a comissão se reúna com os representantes do 
curso e traga o resultado na próxima reunião. Conselheira Karla afirma que conversou com o coordenador do curso, 
porém, ao ouvir na presente reunião os questionamentos da conselheira Leila e do conselheiro Jerônimo, percebeu que 
não há coesão na proposta. Conselheira Michele sugere que sejam considerados alguns fatores antes da aprovação da 
proposta, tais como: cuidado para não personificar a proposta em seu executor, pois hoje um professor está 
ministrando a disciplina, amanhã poderá ser outro; considerar a discussão da proposta pelo colegiado de curso; 
considerar a subjetividade do cotidiano ao propor dois tempos para aula experimental e a questão do aproveitamento 
de estudos. Conselheiro Elton atentou para a nomenclatura da disciplina, pois sendo o código o mesmo para todos os 
cursos do IFRJ, haverá necessidade de modificação. Conselheiro Jerônimo pontuou que o egresso do curso deve estar 
preparado para ir para pós-graduação e que alunos do curso não estão sendo aceitos nos programas da UFRJ, 
questionando a qualidade da formação. Professora Mônica esclareceu que ainda não há egressos do curso em questão 
e que essa análise está equivocada. Conselheiro Jerônimo relatou que não participou dos debates em nível do 
colegiado de curso, mas defendeu que o CAEG discuta a proposta. Conselheira Leila perguntou se haverá a troca de 
turno de matutino para integral. Professora Mônica esclareceu que já notificou o campus sobre o equívoco da oferta de 
componentes curriculares em mais de um turno e que aguarda a solicitação de mudança para tramitar sua 
homologação e alteração na base de dados E-MEC. Conselheiro Eudes destaca que os cursos devem cumprir o 
estabelecido, para não incorrer em ilegalidades. O debate foi interrompido, dado o adiantado da hora. Professora 
Mônica sugeriu os encaminhamentos futuros: a necessidade da comissão que está analisando a proposta de 
modificação curricular do Bacharelado em Química se reunir com o coordenador do curso e com o NDE para 
esclarecimentos; a necessidade de recomposição dessa comissão; e que o relato da comissão seja realizado em forma 
de parecer na próxima reunião. Conselheiro Eudes solicitou sua retirada dessa comissão, justificando indisponibilidade 
de tempo. A conselheira Ana Paula do Nascimento se voluntariou para fazer parte da comissão e o conselheiro Paulo 
Passos concordou em participar. Foi consenso entre os conselheiros que não há tempo para discussão da pauta até o 
dia 19, data limite para que a mudança curricular seja implementada no primeiro semestre de 2013. De maneira a 
garantir amplo debate, ficou definida a próxima reunião para 28 de junho às 13:30h, local a definir. Conselheiro Marco 
Pacheco solicitou providências para a utilização do sistema de vídeo conferência para as próximas reuniões do CAEG, 
e Professora Mônica se comprometeu em agendar e convidar todos a participar de uma reunião preparatória, voltada ao 
aprendizado do uso da tecnologia. Conselheiro Eudes solicitou a reativação do GT de Regulamentação de Criação de 
novos cursos. Professora Mônica respondeu que, conforme se comprometeu na última reunião, trouxe os relatos das 
discussões do GT de cursos novos, mostrando tais documentos, destacando que os participantes eram representantes 
do CAET, CAEG, CAPOG e CAEX, tal como configurado pelo CONSUP. Mostrou, ainda, as atas das reuniões e 
esclareceu que este GT não teve a portaria de nomeação renovada, provavelmente em função do andamento das 
demais pautas do CONSUP. Adicionalmente, esclarece que a última reunião dessa comissão ocorreu em 25 de outubro 
de 2010 e que o CAEG pode solicitar ao CONSUP a retomada dessa discussão. Conselheiro Eudes sugeriu que o 
CAEG solicite a retomada desse trabalho. Em regime de votação, esse encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 
O item 4 da pauta será retomada na próxima reunião. Nada mais havendo a registrar, eu Cássia do Carmo Andrade 
Lisbôa, às doze horas, encerro a presente ata que vai por mim assinada e pelos demais presentes. 
 
 


