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Participantes 

1.  Albertina Maria B Sousa da Silva  

2.  André Silva  

3.  Carla Bilheiro Santi 

4.  Gabriela Salomão Alves Pinho  

5.  Lilian Damiana da Silva de Carvalho   

6.  Marco Adriano Dias  

7.  Simone Alves 

8.  Thiago Franco Leal   

9.  Tiago Batista Xavier  

Pauta 

1 Apreciação da Ata da 62ª Reunião;  

2 Apresentação da relatoria CST Gestão Ambiental;  

3 Apresentação dos ajustes da minuta e anexos do Regulamento de Trabalho de 
Conclusão de Curso;  

4 Apresentação da minuta do Manual de Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso; 

5 Apresentação do convênio para atividade docente dos alunos de pós-graduação 
da FIOCRUZ; 

6 Prorrogação mandato CAEG;  

7 Alterações de ementas do CST em Processos Químicos; 

8 Assuntos Gerais.  

Item Ações/ Descrição Responsável 

   

 
Às treze horas e quarenta minutos do dia nove de março de dois mil e dezessete, a Pró-
reitora Elizabeth Augustinho, presidente do Conselho, deu início à 63ª reunião. Iniciando a 
pauta, Elizabeth Augustinho solicitou a apreciação da ata da 62ª reunião, que foi aprovada 
por todos os presentes. A Presidente Elizabeth Augustinho informou que houve um 5 

problema na transmissão da videoconferência solicitada antecipadamente e que foi 
solicitado à Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI) a habilitação da 
webconferência para as conselheiras Fernanda Piccolo, Marcia Gallo, Lígia Rodrigues e 
Aline Mota. No entanto, este recurso também não funcionou, o que inviabilizou a 
participação destas conselheiras. Seguindo a pauta, a conselheira Albertina Silva 10 

apresentou o resultado da relatoria sobre as alterações da matriz curricular do Curso 
Superior de Tecnologia (CST) em Gestão Ambiental, informando que as mesmas não 
trazem prejuízos para os alunos do curso e nem exigem alterações no corpo docente. Desta 
forma, a relatora votou pela aprovação da proposta, o que foi corroborado por todos os 
presentes. A conselheira Simone Alves questionou se as alterações aprovadas serão 15 

encaminhadas ao Conselho Superior (Consup) e a Presidente Elizabeth Augustinho 
informou que não há necessidade, uma vez que as mudanças não exigem contratação de 
novos docentes ou alterações na infraestrutura destinada ao curso, por exemplo. A 
representante do curso, conselheira Carla Santi, questionou se as alterações aprovadas 
poderão prevalecer a partir do período 2017.1 e a Presidente Elizabeth Augustinho informou 20 

que sim, desde que haja tempo hábil para que a Diretoria de Gestão Acadêmica (DGA) 
possa cadastrar no novo sistema acadêmico. Em seguida, o conselheiro André Silva iniciou 
a apresentação da relatoria sobre o Regulamento dos Trabalhos de Conclusão dos Cursos 
de Graduação. O conselheiro Thiago Leal questionou se as especificidades dos Trabalhos 
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de Conclusão de Curso (TCC) constantes no projeto pedagógico do curso (PPC) precisarão 25 

passar pelos Colegiados do Curso e do Campus, e a Presidente Elizabeth Augustinho 
informou que sim. A conselheira Simone Alves solicitou que o prazo para entrega do PPC 
atualizado à Prograd seja estendido, uma vez que as alterações precisarão ser discutidas 
junto ao Colegiado do Curso. A Secretária do CAEG, Priscila Bentin, reforçou que as 
alterações nos PPCs só poderão ser validadas após aprovação do Regulamento dos 30 

Trabalhos de Conclusão dos Cursos de Graduação no Consup. A Presidente Elizabeth 
Augustinho informou que tentará agilizar a inclusão deste documento na pauta do Consup 
ou solicitará sua aprovação ad referendum. O conselheiro Marco Adriano questionou sobre 
a organização das defesas dos TCCs e o relator André Silva sinalizou que cada curso terá 
a liberdade para organizar seu processo, desde que atenda às orientações básicas 35 

constantes no Regulamento aprovado. Todos os presentes aprovaram a reformulação dos 
artigos 16 a 18, com algumas alterações que não modificaram o sentido do texto. A 
Presidente Elizabeth Augustinho informou que encaminhará a versão aprovada do 
documento para revisão gramatical e reforçou junto aos presentes que não será mais 
necessário apresentar a versão impressa do TCC, apenas a versão eletrônica. A 40 

conselheira Gabriela Salomão sinalizou que o Colegiado do Curso de Licenciatura em 
Química/Duque de Caxias optou por não dar “nota” ao TCC, mas sim informar “aprovado”, 
“aprovado com restrições” ou “reprovado”. A Presidente Elizabeth Augustinho sinalizou que 
será necessário verificar como este registro será parametrizado no novo sistema 
acadêmico. Os presentes questionaram o texto do artigo 11, que sinaliza a necessidade de 45 

consultar o Comitê de Ética de Pesquisa (CEP), pois nem todas as áreas precisam ou 
utilizam esta formalidade em suas pesquisas. O relator André Silva questionou se esta 
exigência seria superior ao Regulamento dos Trabalhos de Conclusão dos Cursos de 
Graduação, uma vez que nossa preocupação deve ser no sentido de não ferir a legislação 
vigente. Todos os presentes concordaram que a frase “quando pertinente” já indica a 50 

necessidade ou não do projeto ser submetido ao CEP, o que deverá ser aplicado ou não 
de acordo com o objeto pesquisado. Em seguida, o relator André Silva apresentou os 
termos de confidencialidade e de sigilo que, após algumas alterações no texto que não 
modificaram o sentido geral, foram aprovados por todos os presentes. A presidente 
Elizabeth Augustinho solicitou aos presentes a análise do Manual de Apresentação de 55 

Trabalhos Acadêmicos, enviado junto à convocação desta reunião, informando que 
possíveis sugestões para inclusão e/ou alteração do conteúdo deverão ser encaminhadas 
à Coordenação Geral das Bibliotecas. Dando sequência à pauta, a presidente Elizabeth 
Augustinho passou a palavra à representante suplente do curso de Bacharelado em 
Ciências Biológicas, Profa. Lilian Damiana, que destacou algumas questões referentes ao 60 

convênio de estágio docente firmado junto à Fiocruz. A conselheira Lilian Damiana informou 
que a atividade vem sendo mal executada, uma vez os estudantes em estágio têm como 
obrigatoriedade o cumprimento de apenas 08 (oito) horas semestrais e, desta forma, só 
assistem a uma aula da disciplina; ou seja, o estudante daria a aula sem sequer conversar 
com o docente responsável pela disciplina. A conselheira Lilian Damiana informou que a 65 

Coordenadora do Curso, Profa. Ana Salerno, recebeu um estudante e que o contato foi feito 
por correio eletrônico, não recebemos uma carta de apresentação ou qualquer outro 
documento que sinalizasse a entrada do estudante no campus. No entanto, ao término da 
atividade, a Coordenadora recebeu do mesmo um documento para que ela assinasse, 
comprovando a participação. O conselheiro André Silva considerou que não devemos 70 

aceitar o estudante sem a documentação de apresentação e que precisamos rever a carga 
horária disponibilizada de apenas 08 (oito) horas para a atividade. A conselheira Lilian 
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Damiana elogiou a atividade e reforçou que há interesse em mantê-la, sendo necessário, 
no entanto, alguns ajustes na dinâmica do convênio. A presidente Elizabeth Augustinho 
informou que a situação será comunicada à Direção de Programas e Projetos, para que as 75 

providências cabíveis sejam tomadas. Em seguida, a presidente Elizabeth Augustinho 
passou a palavra à conselheira Simone Alves, para apresentação das alterações nas 
ementas das seguintes disciplinas do Curso Superior de Tecnologia em Processos 
Químicos: 1) Processos Orgânicos; 2) Gestão de Resíduos Industriais; 3) Química Analítica 
II; 4) Operações Unitárias I; 5) Operações Unitárias II; 6) Físico-Química I; 7) Físico-80 

Química II; 8) Física I e 9) Física II. A conselheira Simone Alves informou que, desde o 
início de sua coordenação, havia a proposta de reformulação de algumas ementas e que 
isto foi feito com dez delas, a pedido das próprias equipes responsáveis, que se sentiam 
desconfortáveis com os conteúdos das mesmas. Após meses de negociações, somente a 
disciplina “Química Analítica I” não foi aprovada no Colegiado do Campus, por divergências 85 

na compreensão sobre o que deveria ser ministrado e a carga horária necessária. Inclusive, 
a conselheira Simone Alves salientou que o estudante da graduação é obrigado a assistir 
aulas aos sábados junto com os alunos do curso técnico, pelo fato de alguns docentes 
considerarem insuficiente o espaço destinado à disciplina na graduação. A Presidente 
Elizabeth Augustinho informou que encaminhará à Direção Geral e a Direção de Ensino do 90 

campus Rio de Janeiro um memorando solicitando um relatório que justifique a negação da 
atualização da disciplina, conforme solicitado por este Conselho Acadêmico de Ensino de 
Graduação. Prosseguindo com a reunião, a Presidente Elizabeth Augustinho informou que 
a atual gestão do IFRJ está trabalhando na elaboração do planejamento estratégico e 
revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional. Destacou a importância de pensarmos 95 

na identidade da instituição e de participarmos ativamente das atividades que serão 
desenvolvidas nos campi. Informou que as relatorias precisarão ser finalizadas, evitando 
entrarmos na próxima gestão com pendências. Também precisamos fechar a revisão do 
Regulamento de Ensino de Graduação e adequar as licenciaturas às novas Diretrizes até 
o período 2017.2. A Presidente Elizabeth Augustinho explicou como foi conduzida a 100 

organização do processo seletivo no Sistema de Seleção Unificada (SISU) para 2017.1, 
informando que o mesmo foi dividido em dois momentos: a chamada regular e, 
posteriormente, a chamada oral. Explicou que esta opção visou minimizar a evasão, pois 
realmente compareceram à chamada oral aqueles candidatos que tinham interesse no 
curso; desta forma, em um único dia foi possível preenchermos todas as vagas em alguns 105 

cursos e criarmos um banco de reserva. A Presidente Elizabeth Augustinho informou que 
o Consup aprovou, no ano passado, os regimentos do Programa de Educação Tutorial 
(PET) e do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e solicitou 
atenção à carga-horária definida nos mesmos. Ainda nos “assuntos gerais”, a conselheira 
Carla Santi reportou uma série de erros em relação à ferramenta que a DGTI disponibilizou 110 

para lançamento de notas e a Presidente Elizabeth Augustinho solicitou que os mesmos 
sejam reportados ao e-mail da DGA. A secretária Priscila Bentin resgatou o histórico do 
projeto de implantação do novo sistema acadêmico e explicou que, em decorrência da 
greve, várias etapas não foram postas em prática como, por exemplo, as visitas aos campi. 
A conselheira Simone Alves lamentou o fato da comunidade acadêmica não ter recebido 115 

nenhum comunicado oficial sobre o projeto e solicitou que a Prograd emita um comunicado, 
orientando sobre a necessidade dos novos Coordenadores de Curso se envolverem no 
processo de ajustes do novo sistema junto com os Coordenadores que sairão em breve. A 
conselheira Lilian Damiana sugeriu como um “plano B” adiar o retorno das aulas em 01 
(uma) semana de aula, de forma que tenhamos tempo hábil para ajustar as informações. A 120 
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Presidente Elizabeth Augustinho informou que o mandato do CAEG foi prorrogado por 90 
dias, a partir do dia 25 de fevereiro de 2016, de acordo com a Portaria Nº 350/2016, que foi 
encaminhada aos conselheiros junto com a convocação desta reunião. Ressaltou que essa 
prorrogação tem como objetivo principal unificar as eleições com as demais pró-reitorias, 
de forma a otimizar esse processo. Às dezessete horas e trinta e sete minutos, a reunião 125 

foi encerrada. Nada mais havendo a registrar eu, Priscila Bentin, encerro a presente ata 
que vai por mim assinada e pelos demais presentes. 


