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Participantes 
1 Alessandro da Silva 

2 Almir Guedes dos Santos 

3 Ana Carla dos Santos Beja 

4 Ana Cláudia Barbosa 

5 Ana Paula Peres do Nascimento 

6 Elisa Suzana Carneiro Pôças 

7 Eudes Pereira de Souza Junior 

8 Hudson Santos da Silva 

9 Karla Gomes de Alencar Pinto 

10 Lucilia Carvalho da Silva 

11 Marcelo Bittencourt de Lacerda 

12 Márcia Dolores Carvalho Gallo 

13 Mônica Romitelli de Queiroz 

14 Paulo Roberto de Assis Passos 

15 Rafael de Souza Dutra 

16 Simone Maria Puresa Fonseca Lima 

 
Pauta 

1 Apreciação da Ata da 38ª Reunião 

2 Metodologia de Trabalho do CAEG - ajustes finais 

3 Relato do andamento dos trabalhos da Comissão CAEG - CST em Jogos Digitais 

4 Relato do andamento dos trabalhos da Comissão CAEG - REG 

5 Definição de Comissão para apreciação da IN de Criação, Reestruturação Curricular e 
Interrupção/Extinção de Curso 

6 Assuntos Gerais 

 
 

Item Ações/ Descrição Prazo Responsável 

1 
Publicação da 38ª Ata aprovada, na dependência de recebimento de 
contribuições da conselheira Karla Pinto 

30/01 
PROGRAD 

2 
Revisão do texto da Metodologia de Trabalho do CAEG, em parceria 
com os conselheiros do CST em GPI-CNil 

30/01 PROGRAD 

3 Parecer Final do CST em Jogos Digitais  Comissão 

4 Reunião com a Comissão CAEG - REG 04/02 Comissão 

5 
Reunião com a relatora da minuta da IN de Criação, Reestruturação 
Curricular e Interrupção/Extinção de Curso e fechameto de minuta 

27/01 Comissão 

6 Encaminhamento de documentos aos conselheiros, para 40ª reunião 30/01 PROGRAD 

7 
Definição da representação do Curso de Farmácia - CReal 

30/01 
Coordenação 

de Curso 
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Aos dezesseis dias do mês de janeiro de 2014, às nove horas e trinta minutos, na sala de Reuniões da 
Reitoria, teve início a 39ª reunião do CAEG. A presidente deste Conselho, a pró-reitora Mônica Romitelli de 
Queiroz, iniciou a reunião apresentando o professor Hudson Santos da Silva, futuro Pró-Reitor de Ensino de 
Graduação. Esclarece que o processo de transição foi iniciado, ocorrendo de forma colaborativa, traça um 
panorama geral do ensino de graduação no IFRJ e reforça que há demandas a serem cumpridas pelo CAEG 5 
até o dia 31 de março de 2014, para permitir um bom início à futura gestão. Nesse sentido, solicita o apoio 
dos conselheiros para a finalização das principais matérias que estão sendo apreciadas. Dando continuidade, 
Professora Mônica Romitelli parabeniza o Conselheiro Paulo Assis por sua eleição para a Reitoria, e destaca 
sua experiência no ensino de graduação como diferencial para a próxima gestão. Professor Paulo Assis 
apresenta-se como futuro Reitor, agradece e diz que deseja que o trabalho durante sua gestão seja 10 
participativo e comenta sua intenção de tornar a capacitação dos servidores realidade. Retomando a pauta, 
Professora Mônica Romitelli inicia a apreciação da ata da 38ª reunião. Conselheira Karla Gomes diz que fez 
algumas correções ortográficas no texto e aponta a necessidade de completar o nome dos participantes. A 
ata foi aprovada com a condição de acolher essas correções, que serão encaminhadas à PROGRAD pela 
conselheira. A professora Elisa Pôças apresenta-se como Coordenadora do Curso de Farmácia e pede 15 
autorização para participar da reunião como ouvinte, pois as conselheiras Janaína Soares e Leda Mendonça 
estão de licença. Professora Mônica Romitelli diz que este é um caso omisso do Regimento do CAEG e 
propõe que o Colegiado de Curso indique a Professora Elisa Poças como representante do curso, com direito 
à voto, durante o período de licença das conselheiras. Conselheiro Eudes Pereira solicita que haja uma 
manifestação por escrito do Colegiado. Conselheiro Marcelo Bittencourt afirma que a proposta da Professora 20 
Mônica Romitelli é para que a participação de Elisa Poças com direito a voto seja aprovada no Colegiado de 
Curso e registrada em Ata. Conselheiro Eudes Pereira afirma que este caso precisa ser previsto pelo 
Regimento do CAEG. Professor Hudson Santos propõe que este caso seja tratado em dois momentos: 
primeiro, a autorização para a representação de Elisa Poças; e, depois, a revisão do Regimento. Conselheiro 
Paulo Assis reforça que o Regimento precisa ser mudado e afirma que a representação da Professora Elisa 25 
Pôças é legítima, pois a mesma foi eleita como Coordenadora de Curso pelo Colegiado de Curso. Professora 
Mônica Romitelli abre a votação para que Professora Elisa Pôças participe da presente reunião como ouvinte. 
Os conselheiros aprovam a participação de Elisa Pôças. Professora Mônica Romitelli faz o encaminhamento 
para que a ata de representação de Elisa Pôças seja feita pelo Colegiado do Curso de Farmácia. Dando 
continuidade, Professora Mônica Romitelli abre o segundo ponto da pauta, sobre a metodologia de trabalho 30 
do CAEG, falando sobre o quadro de demandas de natureza de fluxo contínuo e de natureza extraordinária e 
sobre os níveis de complexidade das matérias a serem apreciadas pelo CAEG. Afirma que o quadro está 
confuso e que precisa ser aprimorado, com modificações na tipologia e nos níveis de complexidade. Para a 
realização dessa tarefa, Professora Mônica Romitelli convida os professores Marcelo Bittencourt e Elton 
Flach, a partir de uma proposta que lhes será encaminhada. Conselheiro Marcelo Bittencourt aceita o convite. 35 
Conselheiro Eudes Pereira diz que a metodologia para apresentação de propostas ao CAEG não está clara e 
precisa ser aprimorada. O encaminhamento foi acatado e será realizado no momento da correção do quadro. 
O terceiro ponto da pauta foi apresentado: relato da apreciação da proposta de criação do CST em Jogos 
Digitais. O conselheiro Almir Guedes relata a visita ao Campus Engenheiro Paulo de Frontin, realizada para 
aprofundar a compreensão da proposta de implantação do Curso, elogiando a acolhida. Destaca a qualidade 40 
dos laboratórios, mas informa que foi constatado que o Campus não dispõem de todos os docentes para 
ministrar as disciplinas dos primeiros períodos. A conselheira Lucília Carvalho acrescenta a necessidade de o 
curso encontrar formas de apoio aos futuros egressos, visando a inserção no mercado. Destaca, ainda, que a 
carga horária disponível dos atuais professores não é compatível com as necessidades de implantação do 
curso. Professora Mônica Romitelli comenta o relato do Diretor-Geral do Campus, Professor Rodney 45 
Albuquerque, sobre o aumento da disponibilidade dos professores, em função da diminuição da carga horária 
do curso técnico. Professor Hudson Santos diz que é preciso prestar atenção nas mudanças de carga horária 
dos dois cursos, para que isto ocorra de forma articulada. Conselheira Lucília Carvalho esclarece que as 



 

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

CONSELHO ACADÊMICO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

  

 
 

 

ATA 2014 
Página 3 de 4 

 

39ª ATA DE REUNIÃO  
  

Presidente: Mônica Romitelli de Queiroz  Relator: Leonardo Siqueira Sancier de 
Oliveira 

Data:16/01/2014       Horário:9h às 12h 

 

 3 

análises estão sendo feitas. Conselheiro Eudes Pereira afirma que as propostas de implantação de um curso 
deveriam ser feitas com a disponibilidade de pelo menos dois terços de sua infra-estrutura. Professora 50 
Mônica Romitelli defende que, à exemplo do Instrumento de Avaliação de Cursos, do INEP/MEC, utilizado 
para a autorização de abertura de curso de graduação,  que a exigência seja de cinqüenta por cento, de 
maneira a viabilizar a implantação de um curso novo e permitir propostas inovadoras. Conselheiro Marcelo 
Bittencourt relembra que a implantação de um curso precisa ser aprovada pelo CONSUP para que os 
dirigentes possam tomar as medidas necessárias para complementação do quadro de docentes e aquisição 55 
de material. Professora Mônica inicia o quarto item da pauta, sobre a revisão do Regulamento de Ensino de 
Graduação. Conselheira Lucília Carvalho informa que, em reunião com a PROGRAD, no dia 18 de dezembro 
de 2013, a revisão do documento foi realizada. Professora Mônica Romitelli apresenta a versão do 
documento revisado, que será encaminhado para os conselheiros que compõem a comissão de revisão, para 
a continuidade dos trabalhos. Dando seqüência, inicia-se a apresentação do quinto item da pauta, sobre a 60 
Instrução Normativa de Criação, Reformulação e Interrupção/Extinção de Cursos de Graduação elaborada 
pela PROGRAD. Atendendo ao pedido de esclarecimento do Conselheiro Paulo Assim, Professora Mônica 
relembra que este trabalho toma como base a minuta que estava sendo elaborada por comissão nomeada 
pelo CONSUP, mas que teve o trabalho interrompido. Explica que considera importante que este documento 
seja feito na forma de Instrução Normativa, para dar agilidade aos processos e permitir modificações futuras 65 
com facilidade, até que um regulamento sistêmico seja desenvolvido pelo IFRJ, abrangendo todos os níveis 
de ensino. Argumenta, ainda, que esse documento dará subsídios ao processo de Recredenciamento 
Institucional, que está em andamento. Propõe que a matéria seja classificada no nível de complexidade II e 
que o prazo de finalização da análise seja fevereiro. A minuta da Instrução Normativa foi apresentada. 
Conselheira Karla Gomes sugere que uma data seja definida para a aprovação da Instrução Normativa. 70 
Conselheiro Paulo Assis sugere, devido à urgência, colocar dois ou três pareceristas, com a participação da 
COTP. Professora Mônica Romitelli relembra que a CoTP, CoIEE, Representação Estudantil e Prograd 
podem dar apoio a todos os processos de relatoria, e defende que a matéria fique sob a responsabilidade de 
apenas um relator, no caso o Curso de Fisioterapia, próximo da listagem definida na metodologia do CAEG. 
Conselheiro Paulo Assis reforça que a participação da COTP é importante. Professora Mônica Romitelli 75 
sugere que a revisão da Instrução Normativa seja feita em uma data em que a COTP possa participar e 
reforça a importância da participação da representação estudantil. A Coordenação de Fisioterapia foi 
confirmada como relatora da Instrução Normativa, devendo contar com a colaboração das instâncias de 
apoio. A reunião de revisão da minuta será agendada ao final da reunião. Conselheiro Marcelo Bittencourt 
elogia o crescimento e o amadurecimento das discussões no CAEG. Professora Mônica Romitelli agradece e 80 
destaca que o aprimoramento da metodologia de trabalho do Conselho foi determinante para isso. O sexto 
item da pauta, assuntos gerais, foi iniciado. Como primeiro item, foram definidas as datas das próximas 
reuniões do CAEG: 14/02, às 13h30 e 25/03, às 9h. A pauta da 40ª reunião foi definida e aprovada, conforme 
se segue: Parecer final sobre a proposta de criação do CST em Jogos Digitais; Apreciação dos Regulamentos 
de Estágio do Bacharelado em Química- CNIL e o do Bacharelado em Produção Cultural; apresentação da 85 
minuta do Regulamento de Ensino de Graduação; apresentação da minuta da Instrução Normativa de 
Criação, Reestruturação, Interrupção de Oferta e Extinção de Cursos de Graduação; apresentação das 
modificações da metodologia de trabalho do CAEG. Professora Mônica Romitelli propõe a definição do nível 
de complexidade I para a demanda dos Regulamentos de Estágio dos cursos de Bacharelado em Química e 
em Produção Cultural, argumentando que ambos foram extensamente discutidos e aprovados pelo NDE e 90 
Colegiado de Curso, tratando-se de tema específico do curso. A votação é aberta e o Conselho aprovou, por 
unanimidade, a definição de nível I de complexidade, com apreciação da matéria e votação em uma mesma 
reunião, determinando que os regulamentos sejam acompanhados dos documentos que nortearam sua 
elaboração. Professora Mônica inicia o segundo item de assuntos gerais, e informa sobre a definição de 
prazos para a entrada de processos de regulação no Sistema e-MEC, por portaria do MEC/INEP, que exigem 95 
preparo institucional, em especial o cuidado com a atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, que 
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são a fonte dos dados a serem informados. Destaca que a maioria dos cursos de graduação encontra-se com 
os documentos atualizados e disponíveis no site institucional, com exceção de alguns que passaram por 
reestruturação curricular e não finalizaram a atualização do PPC, a exemplo de cursos do Campus Nilópolis. 
Conselheiro Alessandro da Silva afirma que os professores de Licenciatura em Química e Matemática e 100 
Bacharelado em Química estão trabalhando para a entrega dos documentos. Conselheiro Almir Guedes diz 
que os trabalhos estão em andamento. Conselheiro Marcelo Bittencourt sugere a definição de prazo para 
finalização dos trabalhos. Professora Mônica esclarece que já foram definidos prazos, por memorando, e que 
muitos fatores interferiram no cumprimento dos mesmos. Conselheira Karla Gomes se dispõe a verificar o que 
está ocorrendo, na reunião do Campus. A mesma conselheira propõe que a reunião para revisão do 105 
Regulamento de Ensino de Graduação seja feita no dia 04/02, às 9h, sendo acatada sua sugestão.  Dando 
seqüência ao terceiro item de assuntos gerais, Minuta de Resolução de Revalidação de Diplomas, Professora 
Mônica Romitelli informa que foi elaborado um regulamento sobre o tema, em cooperação com a PROET e 
PROPPI, para atender às demandas de revalidação  de diplomas em todos os níveis de ensino. O documento 
propõe um trâmite interno para esses processos. Relata que a minuta foi apreciada pelo CAET no dia anterior 110 
e aprovada com pequenas alterações. Sugere que apresentação da minuta ao CAEG seja feita na 40ª 
reunião, em 14/02. Reforça que a minuta foi amplamente discutida e que está bem fundamentada na 
legislação vigente. Ainda com a palavra, Mônica Romitelli diz que a análise de revalidação de diplomas deve 
ser baseada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso e não no PPC da instituição, já que não se 
trata de um processo de comparação de currículos, mas de verificação do atendimento aos critérios definido 115 
na legislação educacional brasileira para a formação profissional em questão. Conselheiro Marcelo 
Bittencourt pergunta se a instituição precisa ter o curso correspondente, para realizar a revalidação do 
diploma. Professora Mônica Romitelli responde que sim e que o curso precisa ser reconhecido pelo MEC. Foi 
definido que a minuta será encaminhada aos conselheiros, para apreciação na próxima reunião. Com relação 
ao Processo Seletivo Discente 2014, informa a relação candidato/vaga atingida na atual edição do SiSU, que 120 
foi similar à alcançada no ano anterior. Relata a mudança de metodologia para a Etapa Lista de Espera, com 
a retirada da manifestação de interesse. Relata, ainda, a intenção de facilitar os trabalhos das Secretarias de 
Ensino de Graduação, uma vez que será solicitado ao Campus indicar um servidor para trabalhar no 
processo recebendo hora extra por meio da rubrica cursos e concursos. Em resposta ao solicitado na 38ª 
reunião, Professora Mônica informa que a partir do dia 20/02 a DGTI disponibilizará os recursos para 125 
realização de videoconferência através de computador pessoal. Conselheiro Paulo Assis pergunta se é 
possível realizar uma reunião extraordinária em fevereiro. Professora Mônica retoma a proposta de realização 
de reunião extraordinária para tratar da Instrução Normativa de Criação de Cursos, o que foi aceito por todos. 
A reunião de revisão da minuta foi agendada para o dia 27/01, às 10 horas. Nada mais havendo a registrar, 
eu Leonardo Siqueira, às doze horas e vinte minutos, encerro a presente ata que vai por mim assinada e 130 
pelos demais presentes. 
 


