
ATA da Reunião de Posse do CAEG 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e treze, às dez horas e trinta e oito 

minutos, na sala de reuniões da Reitoria, teve início a primeira reunião do ano corrente 

do Conselho Acadêmico de Ensino de Graduação (CAEG), do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). Estavam presentes a Pró-

Reitora do Ensino de Graduação Mônica Romitelli; a Pró-reitora Adjunta de Ensino de 

Graduação Elizabeth Augustinho; o Pró-reitor de Ensino Médio e Técnico Armando 

Maia; a Pró-reitora Adjunta do Ensino de Graduação Alessandra Ciambarella; a 

Diretora do Ensino de Pós-graduação Giselle Rôças; os Conselheiros: professora Ana 

Carla Beja (CDC); professora Maria Celiana (CDC); professor Paulo Passos(CRJ); 

professor Márcio Franklin (CRJ); professor Jaime Souza( CVR); professor José Ricardo 

(CVR); professor Magno Luiz (CVR); professora Ana Cláudia Barbosa (CReal); 

professora Michele Guiot (CReal); professora Simone Maria (CReal); professora 

Márcia Dolores( CReal); professora Lêda Glicério(CReal); professora Leila Cavalcante 

(CNil); professor Leandro Nascimento (CNil); professor Elton Flach (CNil); professor 

Rafael de Souza (CNil);a professora Karla Pinto (CNil); a pedagoga Celma Thomaz 

(CoTP) ; os estudantes Ana Paula Peres e Carlos Renato e a pedagoga da PROGRAD 

Cássia Lisbôa, que secretariou a presente reunião. A Pró-reitora Mônica Romitelli 

presidiu a reunião de posse dos novos conselheiros do CAEG e deu início agradecendo 

o comparecimento de todos e dando as boas vindas. Para contextualizar o ensino de 

graduação, professora Mônica fez uma apresentação trazendo um panorama histórico da 

instituição, destacando os dez anos de criação dos cursos de graduação e o aumento de 

cursos ofertados desde então, de dois cursos em dois mil e três para dezesseis em dois 

mil e treze. Também reforçou a importância do CAEG na continuidade da oferta de 

cursos com qualidade, destacando a finalidade do conselho que é emitir parecer sobre 

questões relativas ao aprimoramento do processo ensino-aprendizagem. Celebrou a 

nova representação do CAEG que agora conta com representação da Coordenação 

Técnico Pedagógica (CoTP), da Coordenação de Integração Escola Empresa (COIEE) e 

dos estudantes, afirmando que tais representantes acrescentarão muito no 

aprimoramento das discussões. Professora Mônica deu continuidade falando sobre as  

demandas a serem incluídas nas pautas das próximas reuniões, dentre elas: os ajustes 

finais do regulamento do CAEG; a minuta da nova metodologia de trabalho do CAEG; 

a instrução normativa de colação de grau;  as políticas de permanência e sucesso 



estudantil;  os ajustes nos regulamentos das atividades complementares ; a revisão do 

regulamento da graduação; a criação de documentos orientadores da graduação e  os 

ajustes em matrizes  curriculares. Propôs a primeira reunião para cinco de fevereiro às 

nove horas no Campus Rio de Janeiro, explicando que cada reunião será num dia da 

semana, com alternância de horário, tal qual definido pelo próprio CAEG anteriormente. 

Encerrou sua apresentação desejando a todos um bom trabalho, e que este seja 

conduzido com a responsabilidade, espírito fraterno e respeito costumeiros. Professora 

Elizabeth prosseguiu dando as boas vindas aos novos conselheiros, destacando a 

diversidade de representatividade e pontuou que é necessário celebrar os dez anos de 

graduação. Destacou também os avanços e os trabalhos realizados pela PROGRAD em 

2012, além de falar um pouco sobre o SiSU e as ações afirmativas. Professor Armando 

deu continuidade à reunião, dando as boas vindas ao novo grupo, destacando a 

importância da graduação no IFRJ e desejando um bom trabalho a todos. Professora 

Alessandra enfatizou que é necessário continuar mantendo um diálogo produtivo entre 

as pró-reitorias para que o trabalho prossiga tendo êxito e desejou um trabalho 

produtivo ao CAEG. Todos os representantes presentes se apresentaram brevemente e 

expressaram seus votos com relação aos trabalhos do CAEG, frente ao exercício 2013-

2014. Professora Gisele Roças deu as boas vindas ao grupo, em nome da Proppi. 

Professor Paulo Passos solicitou esclarecimentos à PROGRAD sobre os Indicadores da 

Graduação, com destaque para o Índice Geral de Cursos (IGC) e aos Conceitos 

Preliminares de Curso (CPC). Solicitou, também, apoio da Pró-Reitora quanto ao 

regulamento de carga horária docente em trâmite no CONSUP e para que os processos 

de contratação de docentes temporários sejam agilizados, especialmente no que 

concerne à abertura de processo seletivo para banco de reserva. Professora Mônica 

respondeu afirmativamente, disponibilizando-se a prestar os esclarecimentos e apoios 

solicitados. Em reunião do CAEG, a ser agendada, trará os dados relativos ao cálculo 

dos indicadores, para análise e tomada de decisões cabíveis. Nada mais havendo a 

registrar, eu Cássia do Carmo Andrade Lisbôa, às doze horas e trinta minutos, encerro a 

presente ata que vai por mim assinada e pelos demais presentes. 


