
 

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

CONSELHO ACADÊMICO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

  

 
 

 

ATA 2013. 
Página 1 de 3 

 

33 ª ATA DE REUNIÃO 
  

Presidente: Mônica Romitelli de Queiroz Relatora: Cássia Lisboa Data: 28/06/2013 – 13H30min 
 

 1 

Participantes 
1 Carlos Renato de Oliveira Daumas Filho 
2 Elton Flach 
3 Eudes Pereira de Souza Júnior 
4 Hudson Santos da Silva 
5 Jaime Souza de Oliveira 
6 Janaína Dória Líbano Soares 
7 Jerônimo da Silva Costa 
8 Karla Gomes de Alencar Pinto 
9 Lucília Carvalho da Silva  
10 Magno Luiz Ferreira 
11 Mônica Romitelli de Queiroz 
12 Rafael de Souza Dutra 
13 Simone Maria Puresa Fonseca Lima 

Pauta 
1 Apreciação da Ata da 32ª reunião; 
2 Regimento do CAEG: finalização do Parecer Nº 3; 
3 Metodologia de trabalho do CAEG; 
4 Definição da ordem de apreciação das próximas pautas e do cronograma de reuniões 2013.1.   
5 Assuntos gerais 

 

Item Descrição Prazo Responsável 
1 Reenviar arquivo da Metodologia de Trabalho do CAEG para os conselheiros  Mônica 
2 Enviar contribuições para a Metodologia de Trabalho ao Conselheiro Elton Flach  Todos 
3 Sistematizar as contribuições sobre Metodologia de Trabalho  Elton Flach 
4 Encaminhar documentos sobre uso do nome social (CONIF)  Mônica 

 
Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e treze, às catorze horas e quatro minutos na sala de Reunião do 
campus Rio de Janeiro teve início a 32ª reunião do CAEG. A presidente deste Conselho, Professora Mônica Romitelli 
de Queiroz, iniciou a reunião realizando a apreciação da ata da 32ª reunião. Não houve sugestões de alteração por 
parte dos conselheiros, sendo, dessa forma, aprovada por unamimidade. Professora Mônica esclareceu sobre a 
alteração da pauta, comentando que a apreciação da modificação curricular do Bacharelado em Química – CNil foi 
adiada a pedido da comissão que está realizando o trabalho. Informou, ainda, que o encaminhamento do pedido de 
retomada dos trabalhos da Comissão de Cursos Novos ao CONSUP dependia da aprovação da 32ª Ata. Dando 
continuidade à pauta, iniciou o debate sobre o Regimento do CAEG, para a finalização do Parecer 3, fazendo um 
resgate histórico sobre as discussões deste parecer, relatando que as principais mudanças dizem respeito à alteração 
da condição de “consultivo” para “deliberativo” e sobre à inserção de artigos para a regulamentação do processo 
eleitoral. Apresentando as modificações realizadas no documento, questionou a todos se ainda existem dúvidas sobre 
esse processo, propondo que seja finalizado hoje. Conselheiro Eudes Pereira sugeriu que fosse avaliada a 
possibilidade de qualquer pessoa da comunidade acadêmica assistir a reunião do CAEG por videoconferência. Foi 
realizada a votação para decidir sobre a pertinência de se discutir o assunto na presente reunião obtendo-se: 4 votos a 
favor, 3 contra e 5 abstenções, dando-se, assim, continuidade ao debate. Conselheiro Eudes sugere uma alteração no 
artigo 36 do Regimento para permitir a participação da comunidade, tanto presencialmente como por videoconferência, 
guardada a viabilidade técnica. Conselheiro Carlos Daumas sugeriu que seja retirado do referido Art. a frase “a convite 
do(a) presidente”. Professora Mônica esclareceu que são duas coisas distintas: a participação de convidados 
especialistas para dar suporte às temáticas em discussão e a participação de representantes da comunidade 
acadêmica, como ouvintes. Nesse sentido, sugeriu a manutenção da frase e o acréscimo da condição de ouvinte. 
Sugeriu, ainda, que haja um mecanismo para que o ouvinte solicite a participação, pois há limite de espaço físico nas 
salas de videoconferência e de reunião. Nesse sentido, professora Mônica sugeriu uma nova redação do artigo 36,  
especificando esses dois tipos de participação, que foi aperfeiçoada com a contribuição dos demais conselheiros. 
Colocada em regime de votação, a redação final do Art. 36 foi aprovada por unanimidade, nos seguintes termos: “É 
permitida a participação de pessoas externas nas reuniões do CAEG, sem direito a voto, nas seguintes formas: I. Na 
condição de convidados da presidência: técnicos ou especialistas nas matérias em discussão e/ou representantes 
discentes, que poderão se pronunciar quando solicitados; e II. Na condição de ouvintes: qualquer membro da 
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comunidade acadêmica que solicite, por escrito, autorização para participar presencialmente ou por meio de recurso 
audiovisual, respeitados os limites técnicos e de espaço físico dos Campi e da Reitoria. Parágrafo único.  É 
responsabilidade dos membros do CAEG a divulgação da agenda aos seus pares.” Estando todos esclarecidos sobre 
as alterações do Regimento, colocou-se o documento final em regime de votação, tendo sido aprovado por 
unanimidade. Dando continuidade a pauta, professora Mônica falou sobre a necessidade de concluir o documento 
sobre a metodologia de trabalho do CAEG, dizendo que muitos procedimentos propostos já foram incorporados à 
prática, como por exemplo, o novo modelo de ata e de parecer e o formato de apreciação das pautas por meio de 
relatoria. Professor Elton fez um resgate histórico sobre o trabalho da nova metodologia, relatando que o último 
momento dependia da contribuição dos conselheiros, o que não aconteceu, reafirmando sua posição de aguardar, 
perguntando ao Conselho qual será o próximo passo. Professora Monica aponta a necessidade de se definir o 
mecanismo de distribuição dos processos para a relatoria, destacando que não dá para contar com o voluntariado dos 
conselheiros.  Professor Eudes parabenizou o trabalho do professor Elton, porém solicitou mais uma reunião para 
discutir o assunto, por não se sentir suficientemente esclarecido. Professora Mônica propôs que haja o resgate do 
documento para contribuições dos conselheiros e sistematização das mesmas pelo Conselheiro Elton, visando a 
apresentação na próxima reunião, ao que houve concordância de todos.  O quarto ponto foi iniciado, constando da 
definição da ordem de apreciação das próximas pautas. Professora Mônica discorreu sobre cada item: Modificação 
Curricular do Bacharelado em Química – CNil, sobre o qual a  Conselheira Karla Pinto esclareceu que a comissão se 
resume a ela e ao Conselheiro Paulo Assis, já que a representação discente não tem respondido às convocações. 
Informa que houve uma reunião com NDE do curso e que, após esse encontro, o próprio NDE propôs novas alterações 
ao que já estava estabelecido na minuta. O indicativo é de encerrar esse assunto na próxima reunião. Sobre o 
Regulamento de Atividades Complementares do Bacharelado em Produção Cultural – CNil, professora Mônica 
esclarece que não houve retorno da parte do curso, mas que fará o possível para o assunto seja apreciado na próxima 
reunião. Outro assunto em espera é o Regulamento de Mobilidade Acadêmica. Professora Mônica informa que esse 
tema tem sido tratado em nível do Fórum de Diretores de Ensino (FDE) da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica, sendo que na reunião realizada em Brasília, em março do corrente, foi eleita coordenadora da Comissão 
de Graduação, assumindo o compromisso de conduzir o processo de elaboração de uma minuta de regulamento de 
mobilidade. Essa Comissão reuniu-se na Reitoria do IFRJ, no início de junho, com representantes dos IF de 
Farroupilha, Paraná, Paraíba, Amazonas e Goiano, quando foi elaborada a minuta que servirá nacionalmente como 
base para a regulamentação em cada Instituto Federal. É esse o documento que será enviado aos conselheiros para 
apreciação. A Revisão do Regulamento de Graduação demandará mais tempo e trabalho, e exigirá a formação de uma 
comissão especial do CAEG. Já existe uma minuta que reuni as sugestões de alteração, a partir de problemas 
encontrados na implementação do regulamento aprovado em 2011. O Regulamento de Estágio do Bacharelado em 
Ciências Biológicas já foi apreciado pelo CAEG em 2012 e aprovado pelo Colegiado de Curso, faltando apenas a 
homologação do CAEG. Os conselheiros concordaram que a Pró-Reitoria leve o documento diretamente ao CONSUP, 
pois a discussão no CAEG já foi esgotada. Quanto ao Regulamento de Estágio da Fisioterapia, encontra-se em 
processo de elaboração, tendo sido enviado à coordenação de curso com as colaborações da PROGRAD. Apresenta 
grau de prioridade alta, pois o curso está em processo de reconhecimento. Professora Monica sugeriu alocar o assunto 
no cronograma de reuniões, porém, caso seja agendada a visita de reconhecimento, propõem a convocação de reunião 
extraordinária. O Regulamento de Estágio do Bacharelado em Produção Cultural e o Regulamento de Estágio do 
Bacharelado em Química apresentam prioridade média, e podem ser avaliados a seguir. Destaca a necessidade de 
haver a regulamentação do uso de nome social na graduação, pois essa demanda está posta, a partir do ingresso de 
uma estudante que requereu o direito junto ao Campus. Professora Mônica apresentou um documento do CONIF sobre 
o assunto, para subsidiar a elaboração do Regulamento. Por último, o Regulamento do PIBID. Professor Eudes 
questionou se o Regulamento é somente para referendar ou discutir. Professor Jaime esclarece que o objetivo de 
passar pelo CAEG é para dar ciência. E professora Karla diz que é uma exigência da Capes para que o Programa 
tenha continuidade. Professora Mônica sugeriu, devido à quantidade de assuntos com prioridade alta, marcar uma 
reunião no dia 22 de julho (manhã) para apreciação dos seguintes temas: matriz BQ; Atividades Complementares de 
PC, Regulamento PIBID e Metodologia CAEG; uma reunião extraordinária no dia 06 de agosto (tarde) para apreciação 
do Regulamento de Mobilidade Acadêmica; e, outra reunião ordinária no dia 21 de agosto (manhã), para apreciação da 
Revisão do Regulamento de Graduação e Estágio em Fisioterapia, bem como do e Regulamento de uso do nome 
social. Em assunto gerais, avaliou-se a solicitação do Curso de Bacharelado em Química - CNil torne-se integral, a 
partir do segundo semestre de 2013. Professor Eudes enfatizou que é preciso fazer um documento para que nenhum 
curso cometa irregularidades quanto ao turno de oferta de disciplinas. Professora Mônica relembrou que quando a 
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situação irregular foi detectada, imediatamente a Pró-Reitoria tomou as devidas providências. Professor Hudson 
solicitou que antes de aprovar a mudança de turno, a Direção-Geral de Nilópolis deverá especificar na solicitação a que 
período integral se refere (manhã-tarde?), ao que os demais conselheiros concordaram. Professor Jaime avaliou que 
participar da reunião por videoconferência foi uma boa experiência, somente criticando o fato de não poder visualizar os 
documentos projetados. Nada mais havendo a registrar, eu Cássia do Carmo Andrade Lisbôa, às 16 horas e trinta 
minutos, encerro a presente ata que vai por mim assinada e pelos demais presentes. 
 
 


