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Participantes 
1 Alessandro da Silva 
2 Ana Carla dos Santos Beja 
3 Ana Paula Peres do Nascimento 
4 André Luiz Brazil  
5 Cássia do C. A. Lisbôa 
6 Elizabeth Augustinho 
7 Elton Flach 
8 Eudes Pereira de Souza Júnior 
9 Fábio Luis Feitosa Fonseca 

10 Ismárcia Gonçalves Silva 
11 Leandro Nascimento Rubino 
12 Lucília Carvalho da Silva 
13 Marco A. A. Pacheco  
14 Magno Luiz Ferreira 
15 Michele Guiot Mesquita Monteiro 
16 Paulo Roberto de Assis Passos 
17 Rodney Cezar Albuquerque 
 

Pauta 
1 Instrução Normativa de abertura de cursos novos 
2 Regulamento de Estágio de Fisioterapia 
3 PPC dos CST em Jogos Digitais 
4 Assuntos Gerais 

 
 

Item Descrição Prazo Responsável 
1 A IN de cursos novos será apresentada na próxima reunião do CAEG 12/11/13 PROGRAD 

2 
Regulamento de Estágio da Fisioterapia - aprovado e feito o encaminhamento ao 
gabinete do reitor para emissão de resolução 

 
Gabinete do 

reitor 

3 

Feita a apresentação, foi constituída a comissão para análise e emissão de parecer 

 

Almir Guedes 
(LF CNil) e 

Marco Pacheco 
(LF CVR) 

4 Próxima reunião agendada para o dia 12/11/13, das 9h às 12h30min.   
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Aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2013, às quatorze horas, na sala de Reuniões da Reitoria, teve início a 37ª 
reunião do CAEG. A Pró-reitora adjunta Elizabeth Augustinho presidiu a reunião, substituindo a Pró-reitora Profª Mônica 
Romitelli de Queiroz, que encontra-se em período de férias. Iniciou solicitando aos conselheiros que o primeiro tópico 
da pauta: Instrução Normativa de abertura de cursos novos fosse transferido para a próxima reunião, pois pela 
complexidade do documento, não houve tempo hábil para concluí-lo. Sugeriu também, a inversão da pauta e iniciar os 5 
trabalhos pela apresentação da proposta de criação do CST em Jogos Digitais. Todos acataram a solicitação e a 
reunião iniciou com a apresentação feita pelos professores Rodney e André, do campus Paulo de Frontin da proposta 
de criação do CST em Jogos Digitais. O Professor Rodney falou sobre o objetivo geral do curso de formar tecnólogos 
na área de desenvolvimento de jogos digitais; mostrou dados gerais, fez um histórico da concepção do curso, 
pontuando que foi fruto de quase 4 anos de trabalho, tendo sido realizada uma consulta pública à comunidade, 10 
empresários e usuários para saber o que eles esperam de um curso em jogos digitais. Destacou que participou da 
oficina oferecida pela PROGRAD, em setembro, sobre a abertura de cursos novos, relatando que foi muito proveitosa e 
oportunizou ajustes no Projeto Pedagógico do Curso. Apresentou a justificativa para oferta do curso, enfatizando que o 
mercado de jogos digitais no Brasil é o quarto maior do mundo, dessa forma há possibilidade de geração de muitos 
empregos na área. Ressaltou que existem apenas dois cursos na área de jogos digitais no RJ, e são ofertados por 15 
instituições privadas. Disse, ainda, que já existem ambientes educacionais no campus que irão atender ao curso de 
graduação, como por exemplo: laboratório de criação, laboratório de arquitetura, informática, biblioteca, auditório; além 
de recursos humanos: 40 colaboradores profissionais, com os professores já definidos presentes e previstos no edital 
de concurso. Concluiu dizendo que o foco do curso é em programação, apresentando duas vertentes: gestão e física. A 
Pró-reitora adjunta destacou que a PROGRAD orientou o processo de construção da proposta do curso e que ao final 20 
da reunião será composta a comissão para análise posterior e emissão de parecer. Professor Paulo Assis fez alguns 
questionamentos sobre a apresentação, dentre eles se existe demanda para o curso, se há estrutura para acolhimento 
aos estudantes e se haverá emprego para os egressos. Professor Rodney respondeu que não há dúvida que exista 
demanda em todo o Rio de Janeiro, pois como já afirmou apenas duas instituições privadas ofertam o curso; sobre a 
estrutura, ele afirma  que a própria cidade garante acomodações de baixo custo e que o campus está pensando numa 25 
política de alojamento; e por fim diz no Brasil não há um mercado estruturado na área e que o curso também caminhará 
nesse sentido de constituição do mercado. A Pedagoga Lucília questiona sobre a importância de se abordar a questão 
ética no currículo. O Professor André responde que existe uma disciplina chamada Ética e Empreendedorismo, dentre 
outras que abordam esse viés educativo. A Professora Ana Carla precisou ausentar-se às 14h45min para ir ao 
sepultamento de um professor do campus Duque de Caxias. Dando prosseguimento a pauta, foi realizada a 30 
apresentação do Regulamento de Estágio do Curso de Fisioterapia pelos professores Michelle e Fábio. Ambos 
relataram a expectativa do Regulamento ser apreciado e votado na presente reunião, pois o curso poderá passar a 
qualquer momento pelo processo de reconhecimento, além de já se encontrar com vários estudantes realizando 
estágio, mesmo sem Regulamento aprovado. Foi esclarecido que haveria apenas a relatoria e a votação seria em outro 
momento. O Professor Marco Pacheco questionou sobre a inexistência do Regulamento com estudantes já realizando 35 
estágio. Mais um a vez, a Profª Michelle ressaltou a urgência de aprovação do mesmo e justificou que o curso passou 
por vários ajustes e reflexões divergentes sobre a concepção do estágio, incluindo a mudança da Coordenação, que 
contribuiu para esse atraso. O Professor Eudes sugeriu que a PROGRAD comunique aos demandantes que a 
metodologia do CAEG mudou, necessitando de mais tempo para apreciar os processos, pois o procedimento foi 
alterado desde 2012: análise, após a apresentação, e emissão de parecer por comissão designada pelo CAEG para 40 
posterior aprovação. A Pró-reitora Adjunta esclareceu que a PROGRAD acompanhou a elaboração do referido 
regulamento de estágio, contribuindo para a consolidação do documento apresentado. O Conselheiro Eudes sugeriu 
aos conselheiros que, em face ao desconhecimento do grupo da nova metodologia do CAEG, e dada a urgência 
relativa da aprovação do documento, que se abrisse uma exceção para a votação e aprovação do documento. A 
proposta foi aprovada, sendo enfatizada que essa exceção será de caráter único. A Professora Michelle explanou sobre 45 
o Regulamento do Estágio, fazendo um resgate histórico e enfatizando que em 2012 o regulamento estava pronto, 
porém foram necessários ajustes solicitados pelo CAEG. Acrescentou que após esses ajustes, uma mudança na matriz 
curricular foi aprovada, o que interferiu novamente na reelaboração do regulamento. O Professor Fábio destacou que o 
objetivo principal do estágio é a atuação no SUS. O Professor Magno precisou se ausentar às 15h30min e a 
representante discente Ana Paula às 15h44min. O Professor Paulo Assis perguntou se há convênio com ABBR- 50 
Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação. A Professora Michelle respondeu que não, pois a proposta de 
atendimento dessa Associação é diferente da concepção de atendimento do IFRJ. A Pedagoga Lucília perguntou sobre 
os cenários de prática dos estudantes. A Professora Michelle enfatizou a atuação na rede pública e esclareceu que o 
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Colegiado de Curso entendeu que não era necessário explicitar o campo de estágio, destacando a proposta de uma 
atuação transdisciplinar. O Professor Paulo Assis questionou sobre a execução dos estágios, se há flexibilidade no 55 
campus para cumprir as 24 horas do estágio V. A  Professora Michelle esclareceu que sim, pois os últimos períodos são 
oferecidas somente as disciplinas Seminário de Pesquisa em Fisioterapia e Estágio. O Professor Eudes perguntou se 
há um feedback do NDE, destacando a necessidade de todo grupo se envolver com estágio e não apenas os 
professores do último período. O Professor Fábio respondeu que, quando há necessidade, o NDE emite sua opinião e 
afirmou que todo o processo relativo ao estágio é feito em conjunto com o campus. Ao fim da apresentação, o Professor 60 
Paulo Assis questionou se há o cumprimento da legislação no Regulamento. Professora Michelle afirmou que sim, e 
destacou o empenho de sua equipe para não permitir a quebra das regras.  A Pró-reitora Adjunta questionou se os 
conselheiros ao realizar a leitura prévia identificaram algo que necessite ser mudado, destacando que houve uma 
pequena alteração realizada pelo campus no documento que foi enviado aos conselheiros. No art. 11 §1º onde se lê 
‘deverá’, substituir por ‘priorizará’.  Foi aberta a votação, sendo aprovado o Regulamento de Estágio de Fisioterapia por 65 
onze votos favoráveis e uma abstenção. Houve a definição da Comissão para análise do PPC do CST em Jogos 
Digitais, seguindo a ordem alfabética dos cursos: representante dos cursos de Licenciatura em Física do campus 
Nilópolis e do campus Volta Redonda, representante da CoTP e PROGRAD. Foi agendada a próxima reunião para 08 
de novembro às 9h, em local a definir. Foi incluída na pauta para próxima reunião: a apresentação da Instrução 
Normativa de criação de novos cursos. A Pró-reitora adjunta esclareceu que, caso haja o envio dos Regulamentos de 70 
Estágio dos Cursos de Bacharelado em Química e Produção Cultural, estes poderão ser incluídos na pauta. Sobre a 
revisão do REG, a comissão ainda está se estruturando e não iniciou os trabalhos. O Professor Paulo Assis disse que é 
preciso prever os prazos de cada comissão e destacou a importância da retomada da discussão sobre abertura de 
cursos novos, acrescentado que essa discussão deverá ocorrer também nos demais níveis de ensino. Solicitou que a 
apreciação dessa Instrução Normativa tenha o mesmo tramite dos processos definidos no CAEG. Nada mais havendo a 75 
registrar, eu Cássia do Carmo Andrade Lisbôa, às dezessete horas, encerro a presente ata que vai por mim assinada e 
pelos demais presentes. 


