
  

 
 

 

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

CONSELHO ACADÊMICO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 

ATA 2015 
Página 1 de 4 

 

56ª ATA DE REUNIÃO  
  

Pró-reitora Adjunta Elizabeth Augustinho Relator: Priscila Bentin Data: 17/12/2015 
 

 1 

Participantes 

1.  Albertina Maria B Sousa da Silva 

2.  Aline Tiara Mota 

3.  André Luiz Souza Silva  

4.  Carla Bilheiro Santi  

5.  Elizabeth Augustinho 

6.  Fernanda Delvalhas Piccolo  

7.  José Celso Torres 

8.  Lígia Rodrigues Bernabé Naves  

9.  Margareth Mara C da Silva  

10.  Maria Celiana Pinheiro Lima   

11.  Simone Alves 

12.  Simone Maria Puresa Fonseca Lima  

Pauta 

1 Apreciação da Ata da 54ª e 55ª Reunião;  

2 Apreciação dos anexos do Regulamento das Atividades Complementares dos Cursos 
de Licenciatura - Profa. Margareth Silva; 

3 Apresentação das alterações do Regimento CLAA – Profa. Fernanda Piccolo; 

4 Apresentação das alterações do Regimento PIBID – Profa. Maria Celiana;  

5 Apresentação da relatoria do Regulamento de TCC – Prof. André Luiz;  

6 Assuntos Gerais. 

Item Ações/ Descrição Responsável 

   

 
Às nove horas e trinta minutos do dia dezessete de dezembro de dois mil e quinze, a Pró-
Reitora Adjunta de Ensino de Graduação, Elizabeth Augustinho, deu início à 56ª reunião 
deste Conselho. Iniciando a reunião, a Presidente Elizabeth Augustinho solicitou a análise 
da ata da 54ª reunião do CAEG, que foi aprovada por todos os presentes. Em seguida, 5 

solicitou a análise da ata da 55ª reunião do CAEG, apresentando a solicitação da Profa. 
Ana Salerno, enviada via e-mail, para alteração das linhas 34 a 37, conforme segue: Profa. 
Ana Salerno sinalizou que o estágio “obrigatório” não pode ser realizado 
concomitantemente com o “não obrigatório”, uma vez que ambos devem ser registrados na 
Coordenação de Integração Escola-Empresa (CoIEE); todos os presentes concordaram 10 

com a alteração e a ata foi aprovada. Em seguida, a Profa. Margareth Silva apresentou os 
dois anexos do Regulamento das Atividades Complementares dos cursos de Licenciatura. 
Como os mesmos não foram enviados com antecedência aos conselheiros, Priscila Bentin 
encaminhará os anexos para análise, via e-mail, e possíveis considerações poderão ser 
realizadas na próxima reunião. Seguindo a pauta, Profa. Fernanda Piccolo apresentou a 15 

alteração do “Regulamento Interno do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos 
Grupos PET no IFRJ”, no Capítulo IV, art. 8º, que trata da carga horária dos tutores, 
justificando esta alteração pelo fato do PET não estar contemplado no Regulamento da 
Carga Horária Docente. Profa. Albertina Silva considerou que a discussão sobre tempo de 
aula deve incluir as temáticas “turmas” e planejamento de aulas. Profa. Fernanda Piccolo 20 

informou que no Regulamento da Carga Horária Docente estas questões já estão 
contempladas, sinalizando que, no Regulamento do PET, pode ser inserida uma referência 
ao citado Regulamento. Prof. José Celso reforçou que a carga horária destinada ao tutor 
deve ser compatível com a carga horária do Coordenador de curso. Profa. Fernanda Piccolo 
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pontuou que é necessária uma normatização que trate da dedicação do docente a 25 

programas institucionais. Todos os presentes concordaram com a proposta que destina 
“dez horas semanais para atividades de ensino, pesquisa e extensão” e “não exceder doze 
tempos de aula de ensino”. A Presidente Suplente Elizabeth Augustinho informou que a 
alteração passará a vigorar após aprovação do Conselho Superior (ConSup). Em seguida, 
Profa. Maria Celiana apresentou a alteração do “Regimento Interno do Programa 30 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) - Capítulo XII. Da Carga Horária 
dos Coordenadores”, também sinalizando que esta dedicação não foi contemplada no 
Regulamento da Carga Horária Docente. A alteração sinaliza que “Todos os coordenadores 
do PIBID (coordenador institucional, coordenador de gestão de processos educacionais e 
coordenadores de área) devem ter sua carga horária no Programa contabilizada da 35 

seguinte forma: 1- Dez horas semanais para atividades de ensino, pesquisa e extensão; 2- 
Não exceder dezesseis tempos de aula de ensino”. Foi identificada pelos conselheiros a 
necessidade de reordenamento dos artigos deste regimento. Prof. José Celso sugeriu que 
este regimento espelhasse o mesmo tempo de aula disposto no Regulamento do PET, por 
se tratar também de um programa institucional. A Presidente Elizabeth Augustinho sinalizou 40 

que esta adequação pode não ser aprovada no ConSup, uma vez que o quantitativo de 
docentes envolvidos no PIBID é maior. Os presentes concordaram que o ideal é igualar ao 
PET, ou seja, “não exceder doze tempos de aula de ensino”, mas Profa. Maria Celiana 
sinalizou que o grupo que discutiu o documento elaborou um cálculo que comprovou a 
adequabilidade dos dezesseis tempos. Profa. Fernanda Piccolo sinalizou que estamos 45 

habituados a tempos exorbitantes, que dificultam ações para além da sala de aula, e que 
os argumentos para a manutenção da dedicação de, no máximo, 12 tempos de aula, são 
comuns aos dois programas. Profa. Maria Celiana informou que realizará a alteração no 
regimento. A Presidente Elizabeth Augustinho informou que a alteração passará a vigorar 
após aprovação do ConSup. Em seguida, recebemos o comunicado de que o Prof. André 50 

Silva, responsável pela apresentação da relatoria do Regulamento dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso (TCC), chegaria atrasado devido a problemas no trânsito. Enquanto 
se aguardava a chegada do Prof. André Silva, alguns conselheiros manifestaram suas 
impressões sobre o documento encaminhado. Profa. Fernanda Piccolo informou que não 
se sentiu contemplada no documento, uma vez que há diferentes formas de TCC, algumas 55 

específicas do curso de bacharelado em Produção Cultural que não estão ali presentes. A 
Profa. Fernanda Piccolo acrescentou que parte dos TCC apresentados pelos cerca de 
cinquenta alunos inscritos na disciplina é um produto com memorial e, mesmo assim, 
apresentam dificuldades para a conclusão do curso. Sobre a ausência de um professor 
orientador do curso na banca, Profa. Fernanda Piccolo sinalizou que, se um professor do 60 

curso não puder ser orientador, significa que o curso demonstra não ter condições de 
funcionamento. Profa. Maria Celiana não considerou como um problema o fato do 
orientador ser de outra instituição. Considerando as diferentes observações a serem feitas, 
os presentes concordaram em não discutir o documento sem a presença do Prof. André 
Silva, responsável pela relatoria. A Presidente Elizabeth Augustinho informou que o 65 

calendário acadêmico do ano de 2016 está sendo finalizado e que, havendo férias em 
janeiro de 2017, as próximas turmas já iniciarão com o calendário ajustado. A Presidente 
Elizabeth Augustinho agradeceu a participação dos docentes na 1ª Imersão do Ensino de 
Graduação do IFRJ, informando que a data da 2ª edição será inserida no calendário 
acadêmico de 2016, com previsão de realização no campus Nilópolis, onde será possível 70 

registrar o evento em vídeo. Profa. Carla Santi sugeriu que, na próxima Imersão da Prograd, 
seja discutida a concepção do TCC em um curso superior de tecnologia (CST), já que na 
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nossa realidade estes cursos possuem um caráter demasiadamente acadêmico, o que leva 
os alunos a cursarem outra graduação ou seguirem para o mestrado. Profa. Carla Santi 
também citou a necessidade de discutirmos o perfil do egresso do CST: para aonde estão 75 

indo? O que está sendo exigido pelo mercado? Por que o aluno chega ao final do curso e 
não consegue escrever? O tecnólogo necessita de uma escrita “acadêmica”, tal qual vem 
sendo exigida? Prof. José Celso sinalizou que estes estudos devem ser realizados em 
conjunto com as análises sobre evasão e retenção, uma vez que os alunos alegam que não 
se formam por causa do TCC. Profa. Albertina Silva pontuou que esta discussão é global, 80 

já que foram identificadas em diferentes campi. Profa. Fernanda Piccolo sinalizou que, 
embora o Programa de Bolsa Permanência (PBP) seja destinado a alunos de cursos com 
carga horária diária de cinco horas, o curso de bacharelado em Produção Cultural não é 
contemplado, devido a um cálculo específico, o que faz com que, muitas vezes, o aluno 
deixe de focar no TCC para dedicar-se a estágios remunerados, por exemplo. Profa. 85 

Simone Alves sinalizou que os projetos de iniciação científica não estão gerando TCCs. 
Profa. Carla Santi informou que, no curso de Ciências Biológicas, o TCC geralmente é o 
resultado do estágio. Considerando as questões apresentadas, a Presidente Elizabeth 
Augustinho sugeriu a organização de reuniões específicas para licenciaturas, bacharelados 
e CSTs e informou que a Prograd analisará a legislação que trata da obrigatoriedade (ou 90 

não) do TCC. Profa. Simone Alves informou que há dois alunos do CST em Processos 
Químicos que desejam cursar o Bacharelado em Química. A Presidente Elizabeth 
Augustinho informou que eles se enquadram no processo de manutenção de vínculo, que 
já consta no Regulamento do Ensino de Graduação e que constará no próximo calendário 
acadêmico. Profa. Simone Alves solicitou a colação de grau especial nestes casos e a 95 

Presidente Elizabeth Augustinho informou que verificará a possibilidade. Profa. Simone 
Alves salientou que o Regulamento do Ensino de Graduação não deixa claro em quais 
casos podem ocorrer a colação de grau especial e que alguns alunos que já terminaram 
todas as disciplinas estão esperando cerca de seis meses para colação de grau. A 
Presidente Elizabeth Augustinho informou sobre as atividades da Comissão Interna de 100 

Permanência e Êxito (CIPE) e explicou a composição das comissões locais. Profa. Simone 
Alves sinalizou que não considera adequado delegar aos coordenadores de curso a 
participação em comissões locais, devido a carga horária exigida para a coordenação. A 
Profa. Simone Alves também reforçou que não considera produtivo ter um espaço onde 
questões do ensino médio técnico e da graduação são discutidas ao mesmo tempo, uma 105 

vez que as naturezas e problemáticas são distintas, percebendo que a graduação vira um 
“apêndice” nas reuniões. A Presidente Elizabeth Augustinho orientou que esta situação seja 
enviada, via e-mail, à CIPE e informou que entrará em contato com a direção do campus 
para verificar a possibilidade de organização do grupo por temas afins. Profa. Maria Celiana 
pontuou que a participação dos alunos nestas discussões é essencial para a identificação 110 

de problemas. Profa. Fernanda Piccolo solicitou como inclusão de ponto de pauta, na 
próxima reunião, a discussão sobre o jubilamento na instituição, uma vez que é comum 
termos turmas com cerca de cinquenta alunos na disciplina TCC, onde somente três irão 
concluir o curso.  Informou que um aluno que foi jubilado por ela entrou com um recurso 
junto ao Ministério da Educação que, por sua vez, enviou um parecer informando que 115 

somos obrigados a esperar o aluno se formar, algo que pode ser usado por outros alunos 
retidos. Às 15h40min o Prof. André Silva chegou à reunião e a Presidente Elizabeth 
Augustinho fez um breve relato do que havia sido discutido até então. Profa. Fernanda 
Piccolo sinalizou que o arquivo disponibilizado não está no formato de minuta, somente 
trazendo observações do que havia sido discutido até então. Prof. André Silva informou que 120 
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há um arquivo mais atualizado mas, como o mesmo não estava abrindo no momento, seria 
enviado à Prograd para posterior encaminhamento aos conselheiros. Profa. Maria Celiana 
solicitou a divulgação do I Seminário de História e Filosofia da Ciência no Ensino de 
Ciências do IFRJ, que será realizado em 10 de março, no campus Rio de Janeiro. A 
Presidente Elizabeth Augustinho informou que a próxima reunião será realizada no dia 15 125 

de janeiro de 2016, na Reitoria, e que as análises da minuta do Regulamento do TCC 
deverão ser enviadas até o dia 11 de janeiro de 2016. Nada mais havendo a registrar eu, 
Priscila Bentin, encerro a presente ata que vai por mim assinada e pelos demais presentes. 
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