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Participantes 

1.  Alessandro da Silva  

2.  Elisa Suzana Carneiro Pôças 

3.  Elton Flach   

4.  Fernanda Delvalhas Piccolo  

5.  Hudson Santos da Silva 

6.  José Celso Torres 

7.  Leila Pontes da Silva  

8.  Maria Celiana Pinheiro de Lima  

Pauta 
1 Apreciação da Ata da 46ª Reunião  

2 Eleição do CAEG 

3 Formação para Conselheiros e Coordenadores   
4 Comissão Própria de Avaliação 

5 Assuntos Gerais  

Item Ações/ Descrição Responsável 

   

 
Às treze horas e trinta e sete minutos do dia dez de dezembro de dois mil e catorze, o 
Presidente do Conselho, Pró-Reitor Hudson Santos da Silva, deu início a 47ª reunião 
deste Conselho. O Presidente Hudson Santos apresentou a pauta da reunião, informando 
que a mesma foi baseada na proposta enviada pelo Prof. Elton Flach, conforme 5 

solicitação estendida a todos os Conselheiros em e-mail enviado pela Secretaria do 
CAEG em dois de dezembro deste ano, uma vez que não havia nenhum regulamento 
disponível em tempo hábil para análise. A pauta foi validada por todos os presentes e, em 
seguida, o Presidente Hudson Santos apresentou a nova Coordenadora Geral da 
Graduação e responsável pela Secretaria do CAEG, Priscila Bentin. Presidente Hudson 10 

Santos informou que a Prof.ª Leila Pontes ficou responsável pelo envio de um parecer 
para homologação da revisão textual do Regulamento do Ensino de Graduação. 
Presidente Hudson Santos sugeriu a inserção da agenda de reuniões do CAEG no site 
institucional, bem como de não agendar reunião no mês de janeiro de dois mil e quinze, 
devido as demandas de elaboração de um novo Plano de Desenvolvimento Institucional 15 

(PDI) e ao período de férias docentes (17 a 31/01/2015). Presidente Hudson Santos 
apresentou as sugestões de alteração da 46ª Ata de Reunião do CAEG apresentadas, via 
e-mail, pela Prof.ª Leila Brito. Todos os Conselheiros presentes concordaram com as 
alterações propostas, considerando que as mesmas não alterariam o sentido da 
mensagem, sendo a ata aprovada. Mediante a manifestação da Prof.ª Leila Pontes sobre 20 

a não localização da 46ª Ata de Reunião do CAEG em seu e-mail, o Presidente Hudson 
Santos fez um breve resumo da mesma. Sinalizou que todos os cursos de graduação 
possuem, no mínimo, cerca de dez vagas não preenchidas no 1º período do semestre 
2014.2, o que se configura como um dos problemas mais graves no momento uma vez 
que impacta, dentre outras questões, na distribuição de recursos financeiros. Presidente 25 

Hudson Santos reforçou a necessidade de uma perspectiva mais agressiva no que se 
refere à elaboração dos editais de transferência externa e reingresso. Profª Leila Pontes 
declarou sua indignação em relação aos efeitos negativos das greves nas práticas da 
Instituição. Presidente Hudson Santos apontou, como um destes efeitos, a 
desmoralização da Instituição perante a sociedade. Prof. José Celso concordou que, em 30 

relação às turmas de 1º período, as normas de transferência e reingresso devem ser 
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revisadas. Presidente Hudson Santos informou que há uma proposta de estudo para 
flexibilização da inscrição em disciplinas já em andamento, o que prevê a revisão do 
Regulamento de Ensino da Graduação no que tange a prioridade deste perfil de aluno em 
relação aos ingressantes no ato da inscrição. Em seguida, apontou a possibilidade de se 35 

retirar a obrigatoriedade de inscrição em determinadas disciplinas para que o aluno possa 
seguir o fluxograma do curso. Prof. José Celso informou que há casos de alunos que 
tentam e não conseguem a transferência interna devido a estes pré-requisitos, o que os 
desestimula. Presidente Hudson Santos, ao mesmo tempo em que pontuou que o ideal 
seria eliminar tais pré-requisitos, sinalizou que isso ocasionaria outros problemas 40 

considerando, dentre outras questões, a deficiência da atuação da monitoria e do controle 
dos índices de evasão e retenção. Presidente Hudson Santos apresentou as planilhas 
que tratam do estudo de vagas ociosas, sinalizando que tivemos uma entrada de 595 
alunos via SISU e reforçando a expectativa de lançarmos um edital com a oferta de 200 
vagas para o próximo ano, considerando 100 vagas em cada período. Prof.ª Leila Pontes 45 

ressaltou a importância de termos recursos para melhorar nosso marketing, visando 
divulgar melhor nossos cursos. Presidente Hudson Santos concordou, afirmando que uma 
perspectiva mais agressiva no ataque às vagas ociosas exige um esforço maior de 
divulgação, principalmente em relação aos cursos de baixa procura, complementando que 
a AsCom está ciente das demandas de produção de material gráfico para distribuição 50 

externa. Prof.ª Maria Celiana ressaltou que as estratégias de divulgação devem levar em 
consideração a realidade dos cursos interioranos. Ainda sobre a apresentação da 
planilha, Presidente Hudson Santos informou que os números brutos apontam cerca de 
3.000 alunos matriculados mas, diante de uma análise mais apurada, verificamos que 
inseridos nestas matrículas há alunos que já integralizaram o curso mas não colaram 55 

grau, pois falta a entrega do TCC, por exemplo. Presidente Hudson Santos enviará aos 
conselheiros a referida planilha e, especificamente à conselheira Prof.ª Leila Pontes, o 
Regulamento da Graduação para elaboração do parecer. A seguir, devido a problemas de 
funcionamento dos equipamentos de informática da sala de reuniões, passou-se para a 
discussão do ponto de pauta “Assuntos Gerais”. Presidente Hudson Santos informou que 60 

a proposta é que os Conselheiros entreguem a relatoria em, no máximo, duas reuniões. 
Prof. Alessandro Silva informou que está com dificuldades para estabelecer diálogo com 
outros campi e, mediante isto, sugeriu enviar um e-mail a todos os Coordenadores de 
Curso solicitando a discussão do Regulamento de TCC junto aos seus pares e o posterior 
envio de sugestões. Complementou que considera esta uma forma democrática de se 65 

discutir o documento, uma vez que este abrange todos os cursos de graduação da 
Instituição. Presidente Hudson Santos sugeriu que o relator Prof. Alessandro Silva 
encaminhe o documento já com algumas sugestões de alteração, principalmente no que 
tange a questões de legislação, e que verifique junto ao PROPPI as atualizações 
realizadas em torno das normativas de produção de trabalhos de conclusão de curso e 70 

dissertações. Sugeriu também que a Coordenação das Bibliotecas seja convocada para 
auxiliar a relatoria, o que foi acatado por todos os presentes. Prof. Elton Flach citou uma 
proposta de unificação destes regulamentos pelas bibliotecas, buscando uma 
padronização. Presidente Hudson Santos corroborou, informando que a ideia é, 
futuramente, não termos mais trabalhos de conclusão de curso impressos, 75 

disponibilizados somente no formato on-line. Prof. Elton Flach sinalizou que os cursos têm 
autonomia para sugerir a guarda impressa ou não dos trabalhos de conclusão de curso, 
mas acredita que o padrão deva ser único para toda a Instituição. Prof.ª Maria Celiana é 
contra dar uma nota para o TCC, sinalizando que, muitas vezes, a banca acaba 
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“pesando” mais na avaliação de um aluno considerado “excelente”. Prof. Alessandro Silva 80 

lembra que o estágio não possui nota, mas a indicação “aprovado/reprovado”. Dando 
continuidade à pauta, Presidente Hudson Santos apresentou a proposta de calendário 
eleitoral para a composição de um novo CAEG, que foi aprovada por todos os presentes. 
Informou que, mediante a autorização do CAEG para que a PROGRAD indicasse a 
formação de uma Comissão Eleitoral Central, os Diretores Gerais foram contactados para 85 

a indicação de composição das Comissões Eleitorais Locais, o que não ocorreu no prazo 
estipulado pela Comissão Eleitoral Central. Desta forma, Presidente Hudson Santos 
informou que será preciso prorrogar o mandato do CAEG atual, uma vez que o processo 
eleitoral será iniciado em 06 de janeiro de 2015 e finalizará somente em 20 de fevereiro 
de 2015. Ressaltou ainda que, de acordo com o Regimento do CAEG, o calendário 90 

eleitoral não poderá exceder 30 (trinta) dias e, desta forma, o período de férias escolares 
(17 a 31/01/2015) que atravessa o calendário eleitoral será interpretado como uma 
“excepcionalidade”. Presidente Hudson Santos informou que está amadurecendo a ideia 
de termos representatividade da Diretoria de Gestão Acadêmica no CAEG mas, como o 
Regulamento foi recentemente aprovado, esta questão será analisada posteriormente. 95 

Prof. Elton Flach questionou se o Regulamento de Carga Horária Docente já seguiu para 
análise do Conselho Superior (CONSUP). Presidente Hudson Santos informou que os 
membros anteriores do CONSUP, que participaram efetivamente desta discussão, serão 
convocados a analisar o documento e verificar se, com a revisão ortográfica, o sentido do 
texto não sofreu alterações. Ressalta ainda que há um problema de fluxo, uma vez que 100 

não há relatoria no CONSUP e, desta forma, o documento que sai da Procuradoria já é a 
versão final. Seguindo a pauta, Prof. Elton Flach questionou como será a constituição e 
operação da nova Comissão Própria de Avaliação (CPA,) uma vez que ele já está 
mobilizando professores a se candidatarem. Presidente Hudson Santos informou que o 
Regulamento da CPA está sendo discutido no CONSUP e que já foi solicitada ao Reitor a 105 

inclusão, na pauta deste Conselho, da discussão sobre a formação da Comissão Eleitoral 
da CPA. Prof. José Celso informou que a ausência de uma CPA instituída impactou na 
avaliação do curso de Bacharelado em Química. Presidente Hudson Santos informou que 
a ausência da CPA é um ponto fraco no processo de recredenciamento institucional, que 
já está em andamento, bem como a ausência de um Plano de Desenvolvimento 110 

Institucional (PDI) atualizado, que deverá ser apresentado no dia da visita à Instituição. 
Sinalizou que houve uma diligência, considerada pelo INEP como “parcialmente 
atendida”, onde os itens considerados “não satisfatórios” serão analisados in loco, sendo 
o PDI um destes itens, já que está defasado há mais de 01 (um) ano. Presidente Hudson 
Santos reforçou que o PDI deve ser uma construção coletiva e que não poderia ser 115 

tratado como um documento estático, devendo ser aditado periodicamente de acordo com 
mudanças contextuais, principalmente as de cunho legal. Prof.ª Fernanda Piccolo 
questionou se ficará claro no PDI que nossa prioridade é ensino, diferentemente do perfil 
universitário que persegue a tríade ensino-pesquisa-extensão. Presidente Hudson Santos 
parabenizou a participação dos alunos do campus Duque de Caxias no preenchimento do 120 

formulário de avaliação do curso, o que não foi uma realidade em todos os campi. 
Sinalizou ainda que o trabalho de autoavaliação realizado no campus Realengo foi 
bastante elogiado pelos avaliadores do INEP. Presidente Hudson Santos apresentou 
dados quantitativos da autoavaliação on-line preenchida pelos alunos da graduação no 
ato da matrícula, sinalizando as fragilidades do instrumento de coleta como, por exemplo, 125 

o não impedimento a preenchimentos duplicados. Informou ainda que estes dados 
consolidados serão enviados aos Coordenadores de Curso, para que sejam analisados 
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junto ao Núcleo Docente Estruturante (NDE). Presidente Hudson Santos apresentou as 
próximas datas de colação de grau definidas, para determinados cursos, a partir da 
confirmação da participação dos alunos no ENADE, sinalizando que tem sido frequente a 130 

solicitação de colação de grau especial.  Prof.ª Leila Pontes sugeriu a elaboração de uma 
normativa que padronize a organização das formaturas na Instituição e que seria 
interessante ter uma empresa cuidando destes eventos. Os presentes sinalizaram que 
não é responsabilidade da Instituição arcar com os custos das formaturas. Prof. José 
Celso declarou que a Instituição deve incentivar os alunos a prepararem a comemoração, 135 

mas Presidente Hudson Santos ressaltou que essa prática deve fazer, antes de tudo, 
sentido para a Instituição. Prof. Elton Flach afirmou que isso depende de uma mudança 
de cultura. Presidente Hudson Santos informou que o convênio com uma empresa de 
eventos dependeria de um pregão e que a formatura não possui efeito legal, somente a 
colação de grau e, por isso mesmo, ele não pode participar de formaturas onde haja 140 

alunos que ainda não colaram grau, para que não haja caráter legal. Presidente Hudson 
Santos informou que o escopo desta solenidade formal está sendo discutido junto a DGA. 
Dando continuidade à pauta, no que tange a formação dos Conselheiros e 
Coordenadores, Presidente Hudson Santos informou que a imersão da PROGRAD está 
prevista para ocorrer em 02 (dois) dias do mês de março de 2015 e será direcionada aos: 145 

a) Conselheiros e respectivos suplentes; b) Coordenadores e respectivos suplentes; c) 1 
(um) membro do NDE; d) Direção de Ensino e 01 (um) representante da CoTP. Sinalizou 
que está buscando um local onde todos possam ganhar diárias mas, caso não seja 
possível, mediante o número de participantes de cada campi, o encontro poderá ser 
realizado no campus Paulo de Frontin. Presidente Hudson Santos apontou como itens de 150 

pauta deste encontro a discussão sobre políticas de acesso e permanência; ações 
afirmativas e Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Prof. Elton 
Flach declarou que tem a expectativa de uma formação mais consistente, de ordem 
prática, mas Presidente Hudson Santos informou que este perfil de aperfeiçoamento é de 
responsabilidade da Diretoria de Gestão de Pessoas, sendo a imersão um passo inicial. 155 

Presidente Hudson Santos reforçou que podemos definir reuniões periódicas focadas em 
determinados assuntos e que a Pró-Reitora Adjunta Elizabeth Augustinho está 
organizando um material direcionado aos campi que desejam iniciar cursos de graduação, 
cuja temática é “Gestão da Graduação”, com previsão de oferta no campus Pinheiral. 
Prof. Elton Flach informou que já foi construído um documento no CAEG sobre formação 160 

de Conselheiros e, mediante esta informação, Presidente Hudson Santos solicitou que 
políticas já discutidas sejam retomadas como, por exemplo, a discussão em torno dos 
cursos de Engenharia. Prof. Elton Flach declarou que a comunicação institucional deve 
ser aperfeiçoada e Prof. José Celso sugeriu que essa temática seja discutida na imersão. 
Presidente Hudson Santos informou que verificará junto à Diretoria de Gestão de 165 

Tecnologia da Informação a possibilidade de criação de uma pasta compartilhada para 
que os documentos em discussão sejam acessados por todos os Conselheiros. Prof. 
Elton Flach questionou o status de implantação dos novos campi e, mediante esta 
questão, todos os presentes concordaram em convidar a Diretoria de Desenvolvimento 
Institucional e Expansão (DIEx) para uma breve apresentação na próxima reunião. 170 

Presidente Hudson Santos sinalizou que a futura composição do CAEG deverá votar se 
as reuniões ocorrerão em dias fixos ou aleatórios, como funciona atualmente. A maioria 
dos presentes consideraram dias aleatórios a melhor opção. Presidente Hudson Santos 
informou sua participação em um evento sobre Inclusão no Ensino Superior, realizado em 
novembro na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sinalizando a 175 
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existência de um sistema acadêmico que atende às necessidades de usuários com 
deficiência visual. Prof.ª Leila Pontes perguntou o que deverá constar no parecer sobre o 
Regulamento do Ensino de Graduação. Presidente Hudson Santos informou que deverá 
constar, principalmente, o histórico do trabalho de revisão. Às quinze horas e cinquenta 
minutos, Presidente Hudson Santos encerrou a reunião. Nada mais havendo a registrar 180 

eu, Priscila Bentin, encerro a presente ata que vai por mim assinada e pelos demais 
presentes. 
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