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Participantes 

1.  Adriana Dias Menezes Salgueiro  

2.  Albertina Maria B Sousa da Silva 

3.  Aline Tiara Mota  

4.  André Luiz Brasil 

5.  André Luiz Souza Silva  

6.  Carla Bilheiro Santi  

7.  Dariane Carvalho de Souza  

8.  Edneia Aparecida Leme 

9.  Elisa Suzana Carneiro Pôças 

10.  Fernanda Delvalhas Piccolo 

11.  Gabriela Salomão Alves Pinho  

12.  Hudson Santos da Silva 

13.  José Celso Torres 

14.  Juan Pinheiro de Oliveira Martinez  

15.  Leila Cavalcante de Brito Melo 

16.  Lígia Rodrigues Bernabé Naves  

17.  Marcia Dolores Carvalho Gallo 

18.  Simone Alves  

19.  Thiago Franco Leal  

Pauta 
1 Aprovação da 49ª Ata de Reunião 

2 Informes sobre o Plano de Acessibilidade 

3 Informe sobre o Programa de Mobilidade IFES do RJ 
4 Aprovação da adoção de 50% das vagas nas ações afirmativas 
5 Aprovação nos ajustes do regulamento do CAEG (Eleição) 
6 Apresentação das alterações na matriz do CST em Gestão Ambiental 
7 Apresentação das alterações na matriz do Bacharelado em Produção Cultural 
8 Acompanhamento das Relatorias em andamento 
9 Assuntos Gerais 

Item Ações/ Descrição Responsável 

   

 
Às treze horas e quarenta minutos do dia vinte e seis de maio de dois mil e quinze, o Pró-
Reitor de Ensino de Graduação, Hudson Santos, deu início à 50ª reunião deste Conselho. 
Hudson iniciou a apreciação da 49ª Ata de Reunião, que foi aprovada por todos os 
conselheiros, sem sugestões de alterações. Hudson falou sobre a produção de um grupo 5 

de trabalho de acessibilidade e a discussão já foi iniciada nos NAPNES. Disse também 
que vai organizar o trabalho para não apenas cumprir a lei, mas para realmente implantar 
a acessibilidade. Dando continuidade à reunião, foi apresentada a proposta de um plano 
de mobilidade acadêmica feita pela UFF para as demais IFES do estado do Rio de 
Janeiro. Falou brevemente sobre reunião que teve com o Pró-Reitor da UFF e que a 10 

proposta é que o aluno possa fazer a inscrição na instituição de origem através do 
sistema acadêmico. Hudson perguntou aos conselheiros se eles concordam com o plano. 
Leila Brito disse que alguns alunos já pedem por essa possibilidade e levantou a questão 
sobre como as notas seriam lançadas, já que ocorre atraso no envio das notas entre os 
próprios campi. Hudson concordou que realmente há problemas neste sentido, mas que a 15 
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proposta é fazer isso dentro do sistema acadêmico com poucas disciplinas para testar. 
Hudson comentou sobre como é feito entre UFF e UFRRJ com CEDERJ. Disse também 
que o processo de mudança do sistema acadêmico está em andamento e que a origem 
dessa proposta partiu de estudo de retenção com alunos que trabalham longe da 
instituição de ensino. Elisa Pôças levantou uma questão sobre a necessidade de sincronia 20 

entre os calendários acadêmicos das instituições. Hudson respondeu que isso realmente 
é um problema, mas que a oferta de disciplinas deve ser antecipada como forma de 
reduzir essa dificuldade. Hudson também comentou sobre a rigidez do aproveitamento de 
estudos no instituto e isto deve ser revisto, já que o objetivo desse plano é diminuir a 
retenção e a evasão. Jorge Rodrigues disse que vários alunos já fizeram disciplinas na 25 

UFF e que não teve problemas, enfatizando a importância desta ação. Leila Brito 
perguntou se as disciplinas feitas pelos alunos de Produção Cultural eram obrigatórias ou 
optativas. Jorge respondeu que eram optativas. Em seguida, Leila enfatizou a importância 
de ser ter mais discussões sobre o assunto, já que as disciplinas obrigatórias podem ser 
pré-requisitos de outras. Hudson continuou o assunto, dizendo que as coordenações de 30 

curso precisam estipular o percentual do curso que poderá ser feito em outra instituição 
junto a seus colegiados. Pediu ainda que os conselheiros levassem a discussão às 
equipes dos cursos para decidir se vão levar a proposta adiante. Leila disse que é preciso 
tomar cuidado em como ocorrerá na prática para que os alunos não se atrapalhem com o 
deslocamento entre as instituições. Adriana disse que isso deve ser analisado por curso e 35 

Hudson concordou. Simone Alves disse que a limitação operacional não deve ser motivo 
para a não concordância com a proposta, devido à sua importância. Hudson disse que a 
mudança no sistema acadêmico é fundamental para a realização deste projeto, já que o 
Sistema Aula é muito limitado. Leila disse que os critérios devem ser bem definidos, já 
que as notas exigidas são diferentes em cada instituição. José Celso disse que os 40 

critérios devem ser flexíveis, para que a participação dos alunos não seja prejudicada. 
Neste momento, a conselheira Adriana pediu para registrar que o representante discente 
não pôde comparecer a esta reunião pois estava em aula prática naquele horário. Hudson 
passou para o próximo ponto da reunião. Iniciou a discussão sobre o percentual de cotas, 
dizendo que é necessário atingir mais de 40% e que vai trabalhar com 50%. 45 

Complementou o assunto dizendo que o perfil do aluno do IFRJ já é de modo geral de 
renda inferior a 1,5 salários mínimos. Este ponto foi aprovado pelos conselheiros. Hudson 
passou a palavra para Carla Bilheiro, que apresentou Simone Lorena aos conselheiros, 
para que esta iniciasse a apresentação das alterações na matriz do CST em Gestão 
Ambiental. Durante a apresentação sobre mudanças na ementa das disciplinas surgiu a 50 

dúvida se era necessário submetê-las ao CAEG. Hudson comprometeu-se de verificar o 
assunto. Durante a apresentação, surgiu uma dúvida sobre o nome que uma disciplina 
deveria ter: Metodologia Científica ou Metodologia do Trabalho Científico. Fernanda 
pergunta o que será abordado em aula para melhorar o desempenho do aluno na 
elaboração de trabalhos científicos e tendo este foco, o nome deveria ser Metodologia do 55 

Trabalho Científico. José Celso sugere que a nomenclatura seja melhor avaliada, uma 
melhor mobilidade acadêmica, e que a carga horária seja aumentada para quaro créditos. 
Simone Lorena diz que o nome da disciplina deveria ser Metodologia Científica devido a 
problemas de espaço e no quadro de professores do campus, pois essa disciplina já 
existe em outro curso e acrescentar uma nova será mais difícil. Hudson interrompe 60 

dizendo que essa discussão deve ser feita em outro momento, já que a pauta da reunião 
é grande. E ressalta que apesar dos debates e dos problemas do campus o objetivo da 
formação de um aluno em CST deve ser considerado. Neste sentido, será discutido qual o 
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papel da pesquisa no CST. Simone continuou a apresentação com as novas disciplinas 
obrigatórias e as mudanças nas disciplinas optativas e no fluxograma. Quanto às 65 

disciplinas optativas no fluxograma, ficou entendido que são apenas janelas de 
oportunidade e que não permanecerão distribuídas da forma apresentada. Às 15h20, a 
videoconferência foi interrompida e retornou às 15h35. Após longa discussão, as 
alterações no CST em Gestão Ambiental foram aprovadas pela relatora e pelos 
conselheiros. Hudson passou a palavra para Jorge Rodrigues. Ele apresentou as 70 

alterações no curso de Bacharelado em Produção Cultural (BPC). As alterações 
referentes ao período de oferta de algumas disciplinas foram: Oficina de Redação deixa 
de ser ofertada no segundo período e passa para o primeiro. Metodologia do Trabalho 
Científico sai do terceiro e vai para o segundo. Empreendedorismo I sai do primeiro 
período e vai para o segundo. Empreendedorismo II sai do segundo período e vai para o 75 

terceiro. Comunicação e Marketing sai do quinto período e vai para o segundo. 
Fundamentos da Música sai do sexto período e vai para o terceiro. Neste momento, Jorge 
pediu para registrar em ata que há dois anos não há professor para a disciplina 
Fundamentos da Música, desde a saída do professor Álvaro. Introdução à Produção 
Musical sai do sétimo período e vai para o quarto. A alteração de nome de disciplina foi: 80 

Metodologia do Trabalho Científico passa a chamar-se Oficina de Pesquisa em Ciências 
Humanas e Sociais. Também houve a criação de Estágio Curricular Supervisionado I e II, 
que serão ofertadas no quinto e sexto períodos, respectivamente. Hudson disse que as 
alterações feitas no curso de BPC são de nível 1 e pôs para votação. Os conselheiros 
aprovaram tais alterações. Às 15h45 Fernanda Piccolo e Jorge Rodrigues saíram da 85 

reunião. Hudson passou a palavra para Leila Brito. Ela disse que continua pedindo 
contribuições dos coordenadores para as alterações nos Regulamentos de Estágio e 
perguntou se os conselheiros de Volta Redonda, Paracambi, Duque de Caxias e Nilópolis 
podem reenviar as contribuições para o Regulamento de Estágio das Licenciaturas. Leila 
se comprometeu a enviar e-mail solicitando tais contribuições. Hudson passou a palavra 90 

para André Luiz. Ele disse que conversou com a professora Carmelita e que acharam 
melhor não apresentar a revisão de TCC nesta reunião. Disse também que um 
funcionário da biblioteca se disponibilizou para contribuir. Hudson disse que já existe um 
trabalho para disponibilizar os TCC’s digitalmente. Elisa Pôças perguntou sobre a 
possibilidade de elaborar um manual para TCC. André sugeriu que isto seja feito após a 95 

aprovação do regulamento. Edneia disse que o manual deve ser feito por curso, pois cada 
um tem as suas particularidades. Simone disse que não deve ser tão específico, já que 
outras universidades possuem manual único. André sugeriu que essa especificação seja 
tratada no PPC. Hudson passou a palavra Thiago Franco. Ele disse que há uma relatoria 
em Paracambi, mas que precisa informar-se melhor sobre o assunto e que vai entrar 100 

contato com Margareth para isso. Hudson passou a palavra Albertina Silva. Ela disse que 
o professor Elton e ela estão terminando a relatoria de CST em GPI, e que estão 
providenciando para a próxima reunião. Hudson passou para o próximo ponta da pauta: 
assuntos gerais. Ele expôs a situação da conselheira Dariane Souza, que foi eleita como 
representante do COIEE, mas que foi transferida para a Secretaria de Ensino Médio. 105 

Dariane disse que seu suplente ficou sozinho no setor e talvez não possa participar de 
todas reuniões do CAEG. Hudson sugeriu que seja avaliado se vale a pena mantê-la 
como conselheira levando em consideração sua experiência e a relação construída ao 
longo dos anos anteriores. Dariane se disponibiliza a participar das reuniões. Foi de 
comum acordo que este assunto esteja na pauta da próxima reunião. Hudson passou a 110 

palavra para Lígia Naves. Ela expôs a situação do regulamento de estudantes em 
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privação de liberdade. Ela disse que encontrou um site do governo em que o percentual 
de casos de privação de liberdade é muito pequeno. Lígia comprometeu-se a terminar o 
parecer sobre o assunto. Hudson passou informes sobre a imersão da graduação. Disse 
que enviou proposta para a FAPERJ, mas que ainda não obteve respostas. Disse 115 

também que caso não consiga financiamento da FAPERJ, tentará organizar o evento em 
local mais próximo ao Centro do Rio de Janeiro. Ele pediu aos conselheiros que 
verificassem a possibilidade de custeio em seus campi. Às dezesseis horas e trinta 
minutos, o Presidente Hudson Santos encerrou a reunião. Nada mais havendo a registrar 
eu, Leonardo Sancier, encerro a presente ata que vai por mim assinada e pelos demais 120 

presentes. 


