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Às nove horas e trinta minutos do dia dez de abril de dois mil e quinze, a Pró-Reitora 
Adjunta de Ensino de Graduação, Elizabeth Augustinho, deu início a 49ª reunião deste 
Conselho, atuando como suplente do Presidente Hudson da Silva, que goza férias. A 
Presidente Elizabeth Augustinho se apresentou e deu boas-vindas aos novos 5 

conselheiros, parabenizando-os pela participação no CAEG. Em seguida, solicitou a todos 
um retorno sobre a apreciação da 48ª Ata de Reunião, que foi aprovada por todos os 
conselheiros, sem sugestões de alterações. A Presidente Elizabeth Augustinho sugeriu 
aos presentes a inversão de alguns itens da pauta, a pedido do Diretor de 
Desenvolvimento Institucional e Expansão, Prof. Marcos Freitag, responsável pela 10 

apresentação dos dados sobre o processo de expansão e sobre o Grupo de Trabalho das 
Engenharias. Sendo aprovada por todos os presentes a alteração da ordem dos itens de 
pauta a serem discutidos, deu-se início à apresentação do Regimento do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) pela Prof.ª Gabriela Salomão, onde 
foi destacado o histórico do PIBID e da confecção do Regimento. Prof.ª Gabriela Salomão 15 

informou que o documento já havia sido apresentado ao CAEG na antiga gestão e que, 
devido a algumas novas exigências oriundas de normativas da CAPES, retornou aos 



  

 
 

 

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

CONSELHO ACADÊMICO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 

ATA 2015 
Página 2 de 6 

 

49ª ATA DE REUNIÃO  
  

Pró-reitora Adjunta Elizabeth Augustinho Relator: Priscila Bentin  Data:10/04/2015      Horário:09h às 12h 
 

 2 

responsáveis pelo PIBID/IFRJ para discussão e revisão. Prof. Marco Adriano perguntou 
quais seriam os critérios para estabelecimento de convênios e Prof.ª Gabriela Salomão 
informou que, atualmente, os convênios estão direcionados às escolas municipais e 20 

estaduais. Conselheira Celma Silva questionou sobre a possibilidade de participação da 
Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) no PIBID/IFRJ, sendo orientada pela 
Prof.ª Gabriela Salomão que a UENF precisaria submeter um edital PIBID próprio. Prof.ª 
Carmelita Silva questionou se o PIBID poderia ser equiparado ao estágio e Prof.ª Gabriela 
Salomão salientou que não, por ser um programa específico, com uma bolsa específica. 25 

Presidente Elizabeth Augustinho informou que parte das atividades PIBID poderiam ser 
aproveitadas, especificamente nas licenciaturas, como atividades complementares, 
conforme previsto em Regulamento próprio. Prof. André Silva solicitou orientações sobre 
a submissão de subprojetos e Prof.ª Gabriela Salomão informou que o subprojeto deverá 
ser submetido primeiramente ao Colegiado do Curso, antes de ser submetido ao Edital 30 

PIBID lançado pela PROGRAD. Prof.ª Gabriela Salomão informou que haverá mudanças 
de Coordenação do PIBID neste período, o que ainda está sendo discutido junto à gestão 
atual. Prof. André Silva questionou se poderia haver mais de um subprojeto dentro de 
cada curso e Prof.ª Gabriela Salomão informou que sim. Finalizada a explanação, a 
Presidente Elizabeth Augustinho colocou a aprovação do Regimento PIBID em votação, 35 

sendo o mesmo aprovado por todos. Seguindo a pauta, Presidente Elizabeth Augustinho 
convocou a Prof.ª Fernanda Piccolo para a apresentação da relatoria sobre a alteração de 
matriz curricular do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental. Prof.ª Fernanda 
Piccolo informou aos presentes que esta demanda, de acordo com a metodologia de 
trabalho do CAEG, é classificada como “Tipo II”, o que lhe daria um prazo de até 60 dias 40 

para apresentação da relatoria e, mediante esta orientação, solicitou que sua 
apresentação fosse agendada para a próxima reunião. Mediante a concordância de todos 
os presentes, Prof.ª Fernanda Piccolo iniciou a apresentação do Regimento do Programa 
de Educação Tutorial (PET), explicando sua natureza e histórico. Ressaltou a 
necessidade da existência de um Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) 45 

para supervisionar a produção dos grupos (tutores e alunos) e que, no IFRJ, o CLAA 
existe há dois anos. Prof.ª Carmelita Silva questionou sobre a possibilidade de acúmulo 
de bolsas e Prof.ª Fernanda Piccolo informou que, com exceção do Programa de 
Assistência Estudantil e Programa Bolsa Permanência, não é permitido o acúmulo, 
ressaltando que, inclusive, o aluno não pode exercer nenhum tipo de atividade 50 

remunerada. Prof.ª Gabriela Salomão reforçou que esta orientação também é válida para 
o PIBID. Prof.ª Fernanda Piccolo salientou que, considerando as legislações específicas, 
uma dificuldade para a composição do CLAA/IFRJ é a existência de apenas três grupos 
no IFRJ e que, embora o CLAA conte com a representação da PROPPI, PROGRAD e 
PROEX, tal representação ainda é bastante restrita e não possui, efetivamente, a 55 

participação de todos. Prof.ª Fernanda Piccolo informou que, embora a PROGRAD seja 
responsável pela interlocução do programa junto ao MEC, conta também com apoio da 
PROEX e PROPPI, por ser um programa voltado ao Ensino-Pesquisa-Extensão. Prof.ª 
Fernanda Piccolo salientou que o CLAA é responsável por fornecer pareceres sobre o 
planejamento, a prestação de contas e o relatório anual das atividades desenvolvidas.  60 

Prof.ª Albertina da Silva questionou sobre a divulgação do PET, pois a mesma só 
conheceu o programa quando passou a atuar no campus Nilópolis. Prof.ª Fernanda 

Piccolo informou que há várias ações neste sentido e Presidente Elizabeth Augustinho 
salientou que o trabalho dos grupos tem uma inserção bastante forte no IFRJ, sendo a 
inexistência de candidatos em alguns editais muito mais motivada pelas exigências de 65 



  

 
 

 

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

CONSELHO ACADÊMICO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 

ATA 2015 
Página 3 de 6 

 

49ª ATA DE REUNIÃO  
  

Pró-reitora Adjunta Elizabeth Augustinho Relator: Priscila Bentin  Data:10/04/2015      Horário:09h às 12h 
 

 3 

qualificação do que uma questão de divulgação. Prof.ª Fernanda Piccolo informou que, no 
caso do PET, não é possível ter mais de um projeto no mesmo curso e que, após criado, 
não é possível alterar sua temática, o que demanda a criação dos mesmos em uma 
perspectiva mais ampla atendendo, por exemplo, a mudanças de tutoria. Prof.ª Fernanda 
Piccolo informou que, de acordo com as recomendações do programa, o campus deveria 70 

se comprometer a fornecer uma sala e equipamentos para desenvolvimento do projeto, o 
que não ocorre em todas as realidades, informando que, em Nilópolis, há uma sala 
compartilhada, o que não ocorre em Realengo e Duque de Caxias. Prof.ª Fernanda 
Piccolo salientou que esta estrutura é importante para a avaliação dos projetos que deve 
ocorrer, no mínimo, uma vez ao ano, salientando que o PET é um ponto favorável nos 75 

processos de avaliação dos cursos participantes. Sobre o processo de seleção de 
bolsistas, Prof.ª Fernanda Piccolo informou que no “conexão de saberes” leva-se em 
consideração itens como “renda” e “formação dos pais”, enquanto no PET em Duque de 
Caxias há um outro perfil para seleção considerando, por exemplo, o rendimento 
acadêmico do candidato. Prof.ª Fernanda Piccolo informou que toda a verba liberada é 80 

para custeio e que, por ser um Programa Institucional, demais recursos devem ser 
disponibilizados pela Reitoria; no entanto, devido à dificuldade em conciliar o 
planejamento dos eventos com o planejamento dos orçamentos, há uma “caixinha” que o 
próprio grupo organiza para custear a participação dos alunos, inclusive dos voluntários, 
que não recebem bolsas. Prof.ª Fernanda Piccolo informou que parcerias podem ser 85 

previstas, dependendo da natureza do projeto. Prof.ª Fernanda Piccolo defendeu, 
particularmente, a participação política dos alunos nos Conselhos, salientando que os 
egressos podem continuar participando das discussões. Foi sugerido pela Prof.ª 
Fernanda Piccolo a alteração da redação do Art.6, item VI, retirando a palavra 
“qualidade”, pois soa desagradavelmente. Finda a explanação, Presidente Elizabeth 90 

Augustinho colocou a aprovação do Regimento CLAA em votação, sendo o mesmo 
aprovado por todos. Prosseguindo à pauta, Presidente Elizabeth Augustinho solicitou aos 
conselheiros com relatorias pendentes uma posição sobre o prazo para entrega das 
mesmas. Sobre o Regulamento dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), Prof. André 
Silva informou que assumirá a relatoria do Prof. Alessandro da Silva, conselheiro anterior 95 

do curso, solicitando que todas as novas contribuições sejam encaminhadas para seu e-
mail institucional. Prof.ª Carmelita da Silva sugeriu a criação de um manual com diretrizes 
gerais para elaboração de TCC, de forma a complementar o documento. Prof.ª Gabriela 
Salomão sugeriu a submissão do documento ao Colegiado do curso antes do mesmo ser 
encaminhado ao CAEG. Sobre o Regulamento de Monitoria, Prof.ª Albertina da Silva 100 

informou que verificará com o Prof. Elton Flach o desenvolvimento das análises. Prof.ª 
Carla Santi informou que o Regulamento das Alunas Gestantes está pronto mas, 
conforme orientação da PROGRAD, será complementado com as orientações da PROET, 
visando a construção de um regulamento único. Prof.ª Simone Alves informou que já 
atuou na disciplina de TCC e que, de acordo com a sua experiência, as Bibliotecas devem 105 

ser envolvidas nesta análise, principalmente no que diz respeito à padronização das 
normas da ABNT. Prof. André Luiz informou que, até o momento, as bibliotecas não foram 
contempladas na discussão. Prof.ª Simone Alves informou que é possível estabelecer 
contato com uma Bibliotecária da UFRJ, que se disponibilizaria a auxiliar no que diz 
respeito ao papel das bibliotecas. Prof. Marco Adriano pontuou que seria importante 110 

disponibilizar os TCCs no site. Mediante a intervenção do Prof. André Luiz, que sinalizou 
ser esta uma demanda voltada à Coordenação das Bibliotecas, Prof. Marcos Freitag 
sinalizou que será disponibilizado, em breve, um repositório on-line para inserção dos 
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trabalhos dos alunos. A Presidente Elizabeth Augustinho informou que a PROGRAD 
enviará um e-mail aos conselheiros responsáveis pelas relatorias para verificar o status 115 

das mesmas e, mediante a concordância do Prof. André Luiz, foi definido que a relatoria 
do TCC será apresentada na próxima reunião, dia vinte e seis de maio deste ano. Antes 
que fosse discutido o próximo ponto de pauta, o Magnífico Reitor, Prof. Paulo Assis, 
solicitou uma breve intervenção na reunião. O Magnífico Reitor informou que o IFRJ está 
em processo de recredenciamento institucional e que, embora o CONIF tenha informado 120 

que as avaliações têm girado em torno da nota três, estamos almejando uma nota quatro. 
O Magnífico Reitor informou que o CONIF firmou um convênio com a ENAP, com a 
adesão de trinta e oito institutos, que poderão ofertar cursos para capacitação de 
servidores em duas linhas de ação: Formação de Gestores e cursos regulares na área de 
Administração Pública. O Magnífico Reitor informou que, na última quarta-feira, participou 125 

de uma audiência com o novo Ministro da Educação e foi possível perceber sua grande 
preocupação com a assistência social, o que reforça nossa missão, principalmente devido 
a capilaridade dos Institutos Federais. O Magnífico Reitor informou que foi solicitada a 
presença do Secretário Executivo na reunião do CONIF para discussão da questão 
orçamentária, onde foi declarado que os concursos públicos serão mantidos e que os 130 

projetos estruturantes não terão contingenciamento de verbas. No entanto, o Magnífico 
Reitor sinalizou que não foi esclarecido aos presentes quais são estes projetos 
estruturantes onde, no seu entendimento, se enquadram os cursos regulares, 
infraestrutura física e recursos humanos. O Magnífico Reitor informou que os Institutos 
Federais têm recebido repasses parciais referentes ao que é liquidado (água, luz, 135 

telefonia, serviços de apoio etc.) e que o orçamento será divulgado por volta do dia vinte 
de abril deste ano; desta forma, ainda não sabemos o que será disponibilizado para 2015, 
existindo apenas um projeto de matriz orçamentária necessária. O Magnífico Reitor 
informou que professores substitutos podem ser contratados para atender casos de 
doença, licença-maternidade, afastamento para capacitação e designação de cargos de 140 

direção (CD 01 e 02), em uma proporção de 10% para os casos previstos em lei e 10% 
para capacitação, para todo o Instituto Federal, reforçando ainda que a figura do professor 
temporário não existe mais; então, mediante o término das vagas existentes, elas não 
serão repostas. Prof.ª Fernanda Piccolo sinalizou que não há uma orientação clara, no 
campus, sobre a questão da substituição do professor em caso de licença para 145 

capacitação e que o próprio professor precisa convencer um colega a substituí-lo, 
gerando mal estar e sobrecarregando a equipe. O Magnífico Reitor sinalizou que a figura 
do substituto existe, atualmente, somente para os docentes; desta forma, se um técnico-
administrativo precisar se afastar para uma atividade de capacitação, ele não poderá ser 
substituído, o que leva a uma necessidade de alteração da lei. O Magnífico Reitor 150 

destacou que, enquanto a instituição não possuir um Regulamento que oriente os trâmites 
sobre liberação de docentes para capacitação, o que será discutido, estas questões serão 
conduzidas pelo campus e sinalizou que um novo concurso para professores e técnicos-
administrativos será realizado assim que terminar o processo de remoção, cuja demora se 
deu devido à necessidade de atender ao Regulamento de Remoção. O Magnífico Reitor 155 

informou que é possível aproveitar aprovados em concursos realizados em outras 
instituições, o que está em estudo e otimizaria tempo nas novas contratações e que, se 
existirem docentes aprovados em concursos direcionados a vagas para quais não foram 
manifestados interesses para remoção, estes professores poderão ser chamados. 
Questionado pelos conselheiros sobre o processo de remoção, o Magnífico Reitor 160 

informou que o servidor somente sairá do campus quando chegar outro servidor para 
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ocupar seu lugar e que, caso a vaga não seja preenchida por remoção ou concurso, o 
Diretor do Campus terá até seis meses para realizar um novo concurso; se, mesmo 
assim, a vaga não for preenchida, o professor será liberado, pois ele não poderá ser 
privado do seu direito à remoção. Finda a explanação, o Magnífico Reitor agradeceu a 165 

atenção de todos, se retirando da reunião. Em seguida, o Prof. Marcos Freitag, Diretor de 
Desenvolvimento Institucional e Expansão, iniciou a apresentação sobre o processo de 
expansão, sinalizando que é preciso compreender este processo como “criação de novas 
unidades”, o que é diferente de “reestruturação dos campi”, que seria similar ao processo 
encabeçado pelo Reuni nas universidades. Prof. Marcos Freitag informou que, nos 170 

processos de expansão articulados até hoje, os Institutos Federais pouco participaram, 
não partindo deles a maioria das demandas, sendo estas fomentadas pelo legislativo, 
municípios etc. Prof. Marcos Freitag sinalizou que o grande parceiro neste processo são 
os governos municipais, principalmente no que diz respeito à cessão de uso de prédio ou 
doação de terrenos e que, considerando a geografia do Estado do Rio de Janeiro, é difícil 175 

conseguirmos terrenos amplos, que possibilite a construção de prédios horizontais, tais 
como vemos em Realengo. Prof. Marcos Freitag informou que os recursos da expansão 
são escassos, considerando as necessidades, e direcionados exclusivamente para 
reforma, construção, compra de mobiliários e equipamentos. De acordo com o Prof. 
Marcos Freitag, diante da nossa realidade, seriam necessários valores entre doze e 180 

quatorze milhões, prevendo edificações. Ao sinalizar que um campus avançado não 
possui graduação e pós-graduação, somente curso médio-técnico, Prof. Marcos Freitag 
foi questionado pela Prof.ª Gabriela Salomão sobre o Campus Avançado Mesquita, pois 
este só oferta curso de pós-graduação, sendo informada que a atuação do campus ainda 
está em discussão. Prof. Marcos Freitag salientou que o processo de expansão prevê 185 

liberação de licenças específicas, projetos aprovados, licitações etc. Sobre o status de 
cada novo campus, Prof. Marcos Freitag informou que: Niterói está iniciando o processo 
de licitação; Belford Roxo ainda está iniciando todo o processo; Resende precisa de 
reforma elétrica e reforma do prédio, que será realizada em duas partes (já foi licitado) e 
os demais locais dependem de doação de terreno. Prof. Marcos Freitag reforçou que as 190 

relações com as prefeituras não são simples, o que ocasiona a expiração dos prazos para 
utilização dos recursos e, por isso, os mesmos são devolvidos. Em relação ao formato 
dos projetos, Prof. Marcos Freitag sinalizou que os mesmos não dependem do gosto 
individual de determinadas pessoas, mas sim de um incentivo por parte do MEC de que 
os modelos de projetos de outros Institutos Federais sejam compartilhados. Ao apresentar 195 

duas novas propostas de cursos técnicos em discussão, Artes Circenses e Massoterapia, 
Prof. Marcos Freitag foi questionado pela Prof.ª Fernanda Piccolo sobre o perfil de 
coordenação para o curso de Artes Circenses; Prof. Marcos Freitag informou que não há 
necessidade do coordenador ser especificamente da área de produção cultural. Sobre as 
engenharias, Prof. Marcos Freitag informou que o GT criado para elaborar as diretrizes 200 

gerais para o IFRJ se reunirá para finalizar as atividades, procurando não reproduzir 
experiências estritamente pessoais ou de outras instituições. Prof. Marcos Freitag 
informou que um dos impeditivos para oferta de cursos de engenharia é o quantitativo de 
professores permitidos em cada campus, de acordo com sua classificação (campus pré-
existente, médio porte etc.), cursos estes que aumentariam significativamente o número 205 

de professores para atender à demanda. Finda a explanação, Prof. Marcos Freitag 
agradeceu a atenção e se retirou da reunião. Dando prosseguimento à pauta, no que 
tange ao item “Assuntos Gerais”, a Presidente Elizabeth Augustinho informou que 
estamos em processo de recredenciamento institucional e que os instrumentos de 
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avaliação de curso foram modificados, o que exigirá o atendimento ao desenvolvimento 210 

de disciplinas em Direitos Humanos e o atendimento a alunos com espectro autista. 
Presidente Elizabeth Augustinho informou que o curso de Bacharelado em Produção 
Cultural está em fase de reconhecimento e que a matriz do curso foi alterada, o que será 
apresentado na próxima reunião do CAEG, sem necessidade de aprovação por parte dos 
conselheiros, uma vez que que não houve impacto na carga horária e corpo docente do 215 

curso. Presidente Elizabeth Augustinho informou que já estamos na quarta chamada do 
SISU e que a metodologia de preenchimento de vagas foi alterada, visando um melhor 
desempenho. Conforme solicitação dos conselheiros presentes, a próxima reunião será 
realizada em vinte e seis de maio de dois mil e quinze, à tarde, devido as semanas de 
extensão que serão realizadas nos dias doze de maio e dezenove de maio deste ano. Às 220 

doze horas e quarenta minutos, a Presidente Elizabeth Augustinho 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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