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Às nove horas e 26 minutos do dia doze de março de dois mil e quinze, o Presidente do 
Conselho, Pró-Reitor Hudson Silva, deu início a 48ª reunião deste Conselho. O 
Presidente Hudson Silva deu boas-vindas aos novos conselheiros e resgatou brevemente 
o histórico do Conselho Acadêmico de Ensino de Graduação (CAEG). Em seguida, 5 

solicitou aos presentes que se apresentassem e entregou o kit contendo a Portaria de 
Nomeação dos novos conselheiros, o Regimento do CAEG, a Metodologia de Trabalho e 
o Regulamento da Graduação. Posteriormente à entrega dos kits, que demarcou 
simbolicamente a posse dos novos conselheiros, Presidente Hudson Silva agradeceu a 
valiosa participação dos conselheiros anteriores nos últimos anos. Passando ao próximo 10 

ponto da pauta, Presidente Hudson Silva apresentou a alteração solicitada pela 
conselheira Maria Celiana na 47ª Ata de Reunião, trocando a palavra “grupos” pela 
palavra “cursos” (linha 49), alteração esta aprovada por todos os presentes. Após a 
aprovação da ata, Presidente Hudson Silva apresentou uma proposta de plano de 
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trabalho, iniciando pela apresentação da metodologia, disponibilizada em CD-ROM aos 15 

novos conselheiros e, após uma breve explanação, solicitou aos presentes que façam 
posteriormente a leitura do documento, na íntegra. Informou também que o referido 
documento será alterado devido a inclusão, no “Anexo 1”, do novo Curso Superior de 
Tecnologia (CST) em Jogos Digitais. Em seguida, Presidente Hudson Silva apresentou 
uma proposta de calendário para as reuniões do CAEG até o final de 2015, questionando 20 

se a lógica de alternar dias da semana e turnos (manhã/tarde) seria mantida. Conforme o 
consenso de todos os presentes, foram definidas as seguintes datas para as próximas 
reuniões: 06/04 (manhã), 19/5 (tarde), 17 ou 18/06 (manhã), 22 ou 23/07 (tarde), 21/08 
(manhã), 28/09 (tarde), 20/10 (manhã), 18 ou 19/11 (tarde), 16 ou 17/12 (manhã). A 
indefinição em relação a algumas datas ocorreu devido a prioridade da reserva da sala de 25 

reuniões da Reitoria para a reunião do Conselho Superior (CONSUP). Ainda em relação 
ao plano de trabalho, Presidente Hudson Silva apresentou as relatorias em andamento, 
comunicando o “status” de cada uma e solicitando aos novos conselheiros que entrem em 
contato com os respectivos relatores anteriores para que seja dada continuidade às 
análises. Conforme acompanhamento realizado pela secretaria do CAEG, as relatorias 30 

pendentes são: Regulamento das Atividades Complementares das Licenciaturas, sob 
responsabilidade da Prof.ª Margareth Silva (Licenciatura em Matemática, campus 
Paracambi); Regulamento de Estágio Curricular das Licenciaturas, sob a responsabilidade 
da Prof.ª Leila Mello (Licenciatura em Química, campus Nilópolis); Regulamento de 
Monitoria Acadêmica, sob a responsabilidade do Prof. Elton Flach (CST em Gestão da 35 

Produção Industrial, campus Nilópolis) e Regulamento de TCC, sob a responsabilidade do 
Prof. Alessandro Silva (Licenciatura em Matemática, campus Nilópolis). Em relação ao 
Regulamento de Alunas Gestantes, cuja relatoria já foi entregue pela Prof.ª Carla Santi, 
Presidente Hudson Silva informou que o documento está em trâmite junto ao CONSUP, 
pois abrangerá também as orientações voltadas ao ensino médio-técnico. Sobre o 40 

Regulamento de Monitoria Acadêmica, Prof. Elton Flach questionou o fato do mesmo 
permitir a negligência do supervisor desta atividade, sinalizando que em Nilópolis é 
possível percebermos boas práticas. Prof.ª Gabriela Salomão informou que ainda temos 
muitos monitores de setor, o que desvirtua a essência desta atividade. Presidente Hudson 
Silva reconheceu que as brechas existentes no atual Regulamento realmente promovem 45 

a precarização do trabalho e que, em Nilópolis, o avanço ocorre pelo fato de haver uma 
pessoa específica cuja responsabilidade é cuidar da monitoria. Reforçou ainda que um 
novo Regulamento não será suficiente, sendo necessário um trabalho de sensibilização, e 
que o mesmo abarcará os níveis médio-técnicos e graduação, constituindo-se em um 
documento único. Prof. Elton Flach solicitou à Prof.ª Gabriela Salomão, enquanto membro 50 

da DIRAE, que disponibilize um mapeamento sobre as monitorias, uma vez que pretende 
redesenhar a atividade em conjunto com a Prof.ª Albertina Silva. Prof.ª Gabriela Salomão 
solicitou que seja enviado um e-mail à DIRAE, formalizando a solicitação. Prof.ª Carmelita 
Silva informou que está auxiliando o Prof. Alessandro da Silva na relatoria do 
Regulamento de TCC, sinalizando ser esta uma análise complexa, o que exigirá um 55 

tempo maior para análise devido às suas inúmeras especificidades. Seguindo a pauta, no 
que diz respeito ao item “Assuntos Gerais”, Presidente Hudson Silva informou que foi 
solicitado ao Prof. Marcos Freitag, via memorando, o status da comissão formada para 
discutir as questões relacionadas às engenharias na instituição, uma vez que a 
presidência era de sua responsabilidade. Prof. Elton Flach, que afirmou estar bastante 60 

otimista com o resgate desta questão, apresentou o histórico da discussão sobre a 
formalização e criação de cursos de engenharia no IFRJ, reforçando que, desde o início, 
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a ideia foi não reproduzir um modelo padronizado, mas sim a criação de uma proposta 
que possibilitasse ao aluno o trânsito entre cursos e a otimização de recursos. Sinalizou 
ainda que, apesar do grupo ter apresentado uma produção bastante satisfatória, que 65 

envolveu visitas à outras instituições e pesquisas de mercado, com o advento das 
eleições as atenções foram voltadas para outras questões, paralisando as atividades do 
grupo. Presidente Hudson Silva sinalizou que o IFRJ precisa discutir o que a instituição 
deseja para si, discussão essa que não pode ocorrer de forma isolada em cada campus. 
O presidente Hudson Silva informou que pretende realizar, ainda este ano, um evento 70 

voltado exclusivamente à discussão de temáticas relacionadas à graduação, com 
destaque para avaliação, inclusão, retenção/evasão, tendo inclusive já conversado com 
possíveis palestrantes de respeitável atuação nas áreas a serem discutidas. Sinalizou que 
pretende realizar este evento no formato de uma “imersão” e que o ideal seria a locação 
de um hotel, com pensão completa, auditório e coffee break, considerando primordial que 75 

o evento ocorra fora do lócus de trabalho/campus, para que os participantes possam se 
concentrar nas atividades. No entanto, este formato exigirá o pagamento de diárias que 
seriam contabilizadas no orçamento de cada campus, algo delicado mediante aos 
projetos de cortes de orçamento previstos para este ano. Informou também que será 
submetido, ainda este mês, um projeto à FAPERJ para captação de recursos e que o 80 

projeto poderá ser redesenhado considerando o cenário atual, apontando a possiblidade 
de conseguirmos um auditório em alguma instituição no centro da cidade do Rio de 
Janeiro. Seguindo a pauta, Presidente Hudson Silva sinalizou que dois assuntos precisam 
ser discutidos: a situação de alunos em privação de liberdade e a questão dos alunos 
atletas. Seguindo a metodologia de trabalho do CAEG, as relatorias sobre as temáticas 85 

foram distribuídas e serão apresentadas pela Prof.ª Lígia Naves (Licenciatura em 
Matemática – Campus Volta Redonda) e Prof.ª Simone Alves (CST Processos Químicos – 
Campus Rio de Janeiro), respectivamente. Dando continuidade à pauta, no que diz 
respeito à acessibilidade, Presidente Hudson Silva informou que a PROGRAD está 
articulando um plano de ação coordenado pelo Prof. Guilherme Mendonça e a Pedagoga 90 

Amanda Carlou (PROEX) visando atender, principalmente, à resolução de questões 
apontadas por avaliadores externos nos processos de reconhecimento de curso. 
Reforçou, no entanto, que esta temática precisa ser aprofundada e fomentada a nível 
institucional, ultrapassando as questões de infraestrutura. Prof. Elton Flach solicitou que 
seja disponibilizado um espaço na reunião para que seja apresentado aos conselheiros 95 

um panorama sobre o atual processo de expansão. Presidente Hudson Silva submeteu a 
aprovação do conselho e, após a aprovação, informou que vai realizar o convite ao 
responsável por estas ações, Prof. Marcos Freitag. Ao encerrar o item “Assuntos Gerais”, 
Presidente Hudson Silva apontou itens que precisam ser priorizados em pautas futuras, 
iniciando pela necessidade de alteração da Matriz Curricular do CST em Gestão 100 

Ambiental, conforme solicitação da Coordenadora do Curso, Prof.ª Simone Lorena. A 
conselheira titular representante do curso, Prof.ª Carla Santi, salientou que tal alteração 
modificará o fluxograma do curso, uma vez que a análise de ementas impactará na 
reorganização da carga horária, da condução teórica/prática e das disciplinas entre os 
períodos, visando uma melhor distribuição das “químicas”. Presidente Hudson Silva 105 

informou que este movimento se aproxima à redistribuição de disciplinas ocorrida no CST 
em Processos Químicos, o que facilitou o fluxo de alunos ao ampliar as possibilidades de 
horários para as disciplinas, principalmente nos últimos períodos e, consequentemente, 
diminuiu os pontos de retenção. Conforme metodologia de trabalho do CAEG e aprovação 
de todos os presentes, esta atividade foi classificada como uma demanda de nível II, cuja 110 
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relatoria será encaminhada pela Prof.ª Fernanda Piccolo (Bacharelado em Produção 
Cultural – Campus Nilópolis). Presidente Hudson Silva apresentou também como item a 
ser priorizado em pauta a apreciação do Regimento Interno do Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e do Regimento do Comitê Local de 
Acompanhamento e Avaliação do Programa de Educação Tutorial (CLAA/PET), 115 

questionando se os mesmos poderiam ser compreendidos como produções de instâncias 
coletivas e solicitando aos presentes que se posicionassem sobre a classificação destas 
demandas, considerando a metodologia de trabalho do CAEG. Todos os presentes 
concordaram que tal apreciação classifica-se como uma demanda de nível I. Presidente 
Hudson Silva informou que estes documentos estão sendo revisados e, desta forma, 120 

serão apresentados na próxima reunião, respectivamente, pelo Coordenador Institucional 
do PIBID, Prof. José Ricardo, e pela Prof.ª Fernanda Piccolo. Sobre a apreciação do 
regulamento de bolsas, Presidente Hudson Silva solicitou aos presentes que 
desconsiderem a versão enviada junto à última convocação uma vez que, após reunião 
do Colégio de Dirigentes, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação 125 

(PROPPI) identificou que existem editais, publicados pelos próprios campi, que 
disponibilizam bolsas aos alunos. Diante deste contexto, será necessário retornar à 
minuta para que estas questões sejam discutidas, uma vez que o regulamento precisa 
abarcar todas estas particularidades, tornando-as institucionalizadas, disciplinando-as aos 
regulamentos da instituição. Sobre a necessidade de ajustes no Regulamento do CAEG, 130 

Presidente Hudson Silva sugeriu três alterações: a) em caso de vacância, o Coordenador 
do Curso será responsável pela representação do curso no CAEG; b) realização de 
eleição simplificada no colegiado de curso, caso haja necessidade de substituição de 
conselheiros próximo à chamada de uma nova eleição do CAEG; c) alteração da seção 
III, Art. 27, que caracteriza alunos aptos a votar para Representação Discente no CAEG. 135 

Presidente Hudson Silva informou que foram recorrentes as faltas sem justificativa nos 
mandatos anteriores, embora no Regimento do CAEG esteja previsto que três faltas sem 
justificativa no ano letivo acarreta na perda do mandato. Reforçou que as justificativas 
podem ser efetuadas via e-mail caeg@ifrj.edu.br e que a atuação do suplente deve ser 
efetiva e de parceria junto ao titular. Sobre os alunos aptos ao voto, Presidente Hudson 140 

Silva informou que a atual orientação de que só podem votar alunos vinculados a 
Colegiados de Curso restringe a efetiva participação discente. Todos os presentes 
concordaram que estas alterações podem ser caracterizadas como uma demanda de 
nível I e Presidente Hudson Silva se comprometeu a apresentar na próxima reunião o 
Regimento do CAEG já alterado. Às onze horas e quarenta minutos, Presidente Hudson 145 

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