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Participantes 

1.  Adriana Valente de Araújo (convidada) 

2.  Aline Tiara Mota (videoconferência) 

3.  André Luiz Souza Silva 

4.  André Von-Held Soares 

5.  Armando Martins de Souza (convidado) 

6.  Bruno Cavalcanti Lima (convidado) 

7.  Bruno Costa Poltronieri 

8.  David Barreto (convidado) 

9.  Elisa Suzana CarneiroPôças (convidada) 

10.  Elton Flach 

11.  Felipe Pereira do Carmo (convidado) 

12.  Flávia Carvalho de Souza 

13.  Glauce Cortêz Pinheiro Sarmento (videoconferência) 

14.  Hélia Pinheiro Rodrigues Corrêa (convidada) 

15.  Ivanilton Almeida Nery 

16.  João Guerreiro 

17.  Lilian Damiana da Silva de Carvalho 

18.  Liliane Freitas Costa Barros (convidada) 

19.  Marcelo Andrade Leite 

20.  Marcelo Simas Mattos (convidado) 

21.  Marco Adriano Dias 

22.  Marcos Fabio de Lima (convidado) 

23.  Paula Maciel 

24.  Shaiene Moreno Gouvêa (convidada) 

25.  Tiago Batista da Costa Xavier 

Pauta 

1 Apreciação da Ata da 79ª Reunião; 

2 Aumento da carga horária da disciplina obrigatória Fundamentos de Ecologia do Curso de 
Bacharelado em Ciências Biológicas / CRJ;  

3 Adequação do Curso de Bacharelado em Farmácia / CREAL à Resolução CNE/CES nº 
06/2017; 

4 Apresentação do Parecer sobre a Proposta do CST em Redes de Computadores / CAC; 

5 Alteração da Proposta do Curso de Bacharelado em Agronomia / CPIN;  

6 Assuntos Gerais. 

Item Ações/ Descrição Responsável 

   

 
Às nove horas e quinze minutos do dia quatorze de agosto de dois mil e dezenove, na sala 

de reuniões da Reitoria, o Diretor de Planejamento e Desenvolvimento da Educação, 

Clenilson Sousa Junior, deu início à 80ª reunião do Conselho Acadêmico de Ensino de 

Graduação (CAEG). Começando a pauta, perguntou aos presentes se tinham alguma 5 

observação ou alteração a fazer com relação ao conteúdo da última ata e, não havendo 

nenhuma sugestão, a ata foi aprovada. Na sequência, a Prof.ª Adriana Araújo abordou o 

aumento da carga horária da disciplina Fundamentos de Ecologia do curso de 

Bacharelado em Ciências Biológicas, do campus Rio de Janeiro. Ela informou que a 
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referida disciplina é a única que trata do assunto sobre ecologia ao longo de todo o curso, 10 

sendo proposto o aumento da carga horária de 02 (dois) para 04 (quatro) tempos. 

Acrescentou que a disciplina é teórico-prática, no entanto como o volume de conteúdo é 

extenso, não é incomum marcar horário extra com os alunos, sendo que é solicitado a estes 

que a parte prática seja realizada em casa, porque não há tempo suficiente para que seja 

feita em sala de aula. Explicou que tal acréscimo não impactaria no horário dos alunos, 15 

porque no mesmo dia em que é dada a disciplina Fundamentos de Ecologia, existem dois 

tempos vagos, antes da referida aula. A Prof.ª Adriana Araújo enfatizou que o pouco tempo 

para se dar todo o conteúdo da disciplina prejudica o aprendizado dos alunos. Informou que 

Fundamentos de Ecologia não é pré-requisito para nenhuma outra disciplina, não tendo 

também pré-requisito algum, pois é de 1º período. Também salientou que o aumento da 20 

carga horária não altera a ementa da disciplina. A alteração apresentada foi aprovada pelos 

conselheiros. Dando continuidade à pauta, a conselheira Paula Maciel deu início à 

apresentação sobre a adequação do curso de Bacharelado em Farmácia, do campus 

Realengo, à Resolução CNE/CES Nº 06/2017. Ela fez uma retrospectiva de todos os 

passos dados desde a divulgação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 25 

Farmácia, em outubro de 2017, quando foram iniciadas as discussões sobre as 

adequações. Também mencionou as primeiras impressões do Colegiado do curso, com 

relação à: 1) mudança de eixos, informando que o curso passará de cinco eixos (Ciências 

Humanas e Sociais; Ciências Exatas; Ciências Biológicas e da Saúde; Ciências 

Farmacêuticas; e Educação Permanente em Saúde) para três, orientados pelas DCNs 30 

(Cuidado em Saúde; Tecnologia e Inovação em Saúde; e Gestão em Saúde), sendo 

delimitado o percentual de carga horária para cada um deles; 2) organização pedagógica 

relativa às competências, habilidades e atitudes, buscando a integração ensino-serviço-

comunidade, havendo a discussão sobre de que forma estes conceitos poderão ser 

abordados. A conselheira Paula Maciel informou que em 2017.2 houve o início do processo 35 

de formação para os professores do Colegiado, alguns membros do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) participaram do Fórum do Conselho Regional de Farmácia (CRF), 

intitulado Conhecendo as Novas DCNs e Discutindo a sua Implementação, no qual 

reforçou-se a necessidade de uso de metodologias ativas e indicação de um currículo por 

competências. Ela enfatizou a especificidade que há no campus Realengo, pois os três 40 

cursos de graduação (Bacharelado em Farmácia, Bacharelado em Fisioterapia e 

Bacharelado em Terapia Ocupacional) atuam de forma integrada, tendo disciplinas em 

comum. Em março de 2018, aconteceu uma reunião geral a fim de fazer consulta à 

comunidade para saber se os cursos seriam mantidos de forma integrada. Depois, vieram 

reuniões tanto com os NDEs, quanto com o Núcleo de Educação Permanente (NEP), para 45 

definição das ações, porque os três cursos seriam alterados. A conselheira Paula Maciel 

listou as ações realizadas: 1) realização de oficinas, para todo o campus Realengo, nas 

quais se fez um levantamento da percepção sobre os cursos, tudo que estava relacionado 

a ensino, pesquisa e extensão, infraestrutura e gestão; 2) Em paralelo, continuou-se com a 

formação do Colegiado do curso de Farmácia, desse modo, no início de 2018.1, 50 

aconteceram duas videoconferências com professores de outras universidades que já 
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estão com a implementação do novo currículo, em que se discutiu sobre a formação por 

competências e como fazer a adequação curricular às novas DCNs. A conselheira Paula 

Maciel salientou que a análise dos resultados das oficinas foi feita somente em 2018.2, 

explicando como foi a metodologia de trabalho. Paralelamente, o Colegiado de curso fez 55 

uma divisão do que se tem hoje em termos de disciplinas no currículo do Bacharelado em 

Farmácia, de que formas tais disciplinas atenderiam aos novos eixos e computou o total de 

carga horária do curso, que deverá passar de 5.200 para 4.000 horas. No início de 2019, 

foram apresentados os resultados das oficinas, iniciando-se um trabalho coletivo, com a 

participação dos três cursos, havendo discussões filosóficas, das quais foram extraídos os 60 

textos que estão embasando o novo Projeto Político Pedagógico (PPC) do Bacharelado em 

Farmácia. A conselheira Paula Maciel informou que foram abordadas nas discussões as 

concepções de Homem e Sociedade, Trabalho, Educação e Formação Profissional em 

Saúde. Também listou alguns encontros dos quais o Colegiado de curso participou: em abril 

de 2019 - I Encontro de Farmácia Clínica, no campus Realengo, com a palestra Mudanças 65 

nas DCNs dos cursos de Graduação em Farmácia; em maio de 2019 - Fórum de DCNs 

para o curso de Farmácia, na Universidade Federal Fluminense (UFF); em junho de 2019 - 

X Conferência Nacional de Educação Farmacêutica, em Foz do Iguaçu. No final de 2019.1, 

foi construído um questionário para os egressos, foram iniciadas as alterações no PPC e 

ocorreu a organização de reuniões semanais dos NDEs, além das reuniões gerais. A 70 

conselheira Paula Maciel informou que, no início de 2019.2, houve o preenchimento de uma 

matriz propositiva pelos professores dos três cursos, para que se conseguisse verificar 

questões de proposição de conteúdo, como as disciplinas podem atuar de forma mais 

integrada, entre outras. Os norteadores percebidos ao longo do trabalho foram: a 

necessidade de redução da carga horária; a integração entre os três cursos; as práticas 75 

interprofissionais; currículo centrado nas competências; e ampliação do uso de 

metodologias ativas. A conselheira Paula Maciel externou algumas dúvidas, a respeito do 

prazo para o envio do novo PPC e das instâncias pelas quais o documento ainda passará. 

Destacou que existe um documento do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF) informando que a carga horária 80 

total do curso deverá ser de 3.200 horas, diferente do que consta nas DCNs. Outra dúvida 

citada foi sobre a matriz de equivalência, questionando se quando o aluno entra em 

determinada matriz, deverá segui-la até o final ou não, além da questão da curricularização 

da extensão. Após questionamentos e considerações da Diretora de Ensino, Prof.ª Hélia 

Corrêa, e da Diretora Geral, Prof.ª Elisa Pôças, do campus Realengo, o Diretor Clenilson 85 

Sousa Junior fez algumas colocações a respeito do fator de esforço dos cursos, o quanto 

cada aluno representa de “peso” para os cálculos na matriz CONIF. Informou que no início 

do ano, houve o preenchimento da Plataforma Nilo Peçanha (PNP), que refletirá no 

orçamento do ano seguinte de determinado curso ou Instituto, acrescentando que a PNP 

gera dados a partir da Portaria MEC/SETEC nº 51/2018. Ratificou que há uma preocupação 90 

relacionada à diferença de carga horária do curso, de 800 horas (se a carga horária do 

curso passar para 3.200 horas e não para 4.000), devido a questões de recurso financeiro, 

o qual sairia do orçamento do campus. O Diretor Clenilson Sousa Junior informou que no 
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final de agosto estará no Fórum de Dirigentes de Ensino (FDE) e que um dos pontos a 

serem discutidos são as adequações dos cursos com relação a que documento eles devem 95 

seguir: as Diretrizes Curriculares Nacionais ou a Portaria MEC/SETEC nº 51/2018, que 

delimita o quantitativo de horas dos cursos para inclusão na PNP. Também fez alguns 

comentários sobre a curricularização da extensão, que está no Plano Nacional de Educação 

(PNE), de 2014. Acrescentou que o PNE prevê que se assegure, no mínimo, 10% do total 

de créditos curriculares dos cursos de graduação para a extensão e que a Pró-Reitoria de 100 

Extensão (PROEX) está construindo um documento institucional para indicar o que é a 

curricularização da extensão nos cursos superiores. Com relação a questões de carga 

horária, informou que cada campus utilizará o tempo de aula de acordo com sua realidade 

local e sua necessidade. Relativo à questão de direito adquirido quanto à matriz curricular 

e à mudança desta, o Diretor Clenilson Sousa Junior enfatizou que é necessário ter um 105 

olhar especial para o aluno cursante, pois o que iniciará o curso será colocado na matriz 

nova. Ressaltou que o campus terá de buscar estratégias, até mesmo de equivalências de 

disciplinas, para que o aluno que esteja no decorrer do curso possa se adequar. O Diretor 

Clenilson Sousa Junior informou que as alterações serão enviadas para o Reitor que 

assinará documento ad referendum porque o curso já existe, sendo uma adequação da 110 

matriz em função de Resoluções e Portarias. Além disso, ressaltou que, por meio da 

apresentação feita, temos respostas caso o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) cobre os dados atualizados sobre a adequação do 

curso, que será realizada e implementada de acordo com a deliberação do campus. 

Passando para a apresentação do Parecer sobre a Proposta do CST em Redes de 115 

Computadores / CAC, o Diretor Clenilson Sousa Junior informou que, no dia 03 de junho 

de 2019, esteve no campus Arraial do Cabo juntamente com a conselheira Lilian Carvalho 

e com o Prof. Thiago Matos, Diretor de Ensino do campus Nilópolis, a fim de avaliar as 

condições de oferta do curso para elaboração do relatório. A conselheira Lilian Carvalho 

agradeceu pelo acolhimento no dia da visita e acrescentou que o curso será muito 120 

importante para o campus e para a comunidade do entorno, enfatizando a carência de 

instituições públicas na região. Ela frisou que as considerações feitas foram no intuito de 

melhoria do curso. Destacou que, quando foi feita a visita, o PPC estava muito 

“embrionário”, faltando pontos importantes, como fluxograma; não havia informação de 

como seria acompanhado o egresso; outro ponto importante dentro da estrutura foi a 125 

questão do tempo, porque pela grade e pela composição de horas, houve uma preocupação 

pelo fato de as disciplinas serem dadas de segunda a sexta, devido a questões de 

locomoção dos estudantes, os quais precisariam sair mais cedo, fazendo com que o curso 

fosse encurtado, pois ele será noturno. Por isso, sugeriu-se que fossem colocadas aulas 

aos sábados. Também houve a sugestão de retirada do Trabalho de Conclusão de Curso 130 

(TCC) da estrutura, que não é obrigatório por ser um curso tecnológico; o TCC está 

ocupando uma grande carga horária e sua retirada poderia ajudar a realocar algumas 

disciplinas. Outra preocupação apontada foi com algumas disciplinas que estavam sendo 

pensadas para oferta em nível de Educação a Distância (EaD), sendo necessária toda uma 

estrutura para isto. O Diretor Clenilson Sousa Junior acrescentou que o campus Arraial do 135 
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Cabo foi aprovado como polo EaD na chamada da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), no ano passado. A conselheira Lilian Carvalho 

ressaltou que, com relação à parte tecnológica, em específico ao laboratório, há condições 

de se ofertar o curso. Ressaltou que o campus é pequeno e, por isso, o surgimento de mais 

um curso gera alguns entraves, não em número de salas de aula ou de laboratórios, que é 140 

o suficiente, mas em outros aspectos, como a biblioteca, por questões de espaço, sala de 

coordenação, atendimento da Coordenação Técnico-Pedagógica (CoTP), que está um 

local muito pequeno. O apoio ao ensino atende parcialmente, por causa da biblioteca e do 

número de exemplares livros. Será necessário adquirir mais livros e atualizar a bibliografia. 

A Assistência Estudantil atende parcialmente, devido ao espaço físico.  Com relação à 145 

relevância social do curso, esta é inquestionável devido a área. Na expectativa da 

comunidade interna, ficou clara a aprovação do curso, sugerindo-se um levantamento junto 

à comunidade externa. No quesito condições de oferta do curso, este atende para mais de 

metade do curso, pois há professores disponíveis no campus. O Diretor Clenilson Sousa 

Junior fez algumas considerações, enfatizando que determinadas questões poderiam ter 150 

mudado, uma vez que a visita ao campus havia sido feita há mais de dois meses, o que 

alteraria o voto final dos relatores no parecer. Tomando a palavra, o Prof. Armando Souza 

listou determinados pontos do parecer que foram resolvidos. Em seguida, o Prof. Bruno 

Lima fez alguns esclarecimentos sobre a CoTP, informando que a composição desta 

passará de 05 (cinco) para 06 (seis) integrantes, não dividindo espaço com outras 155 

coordenações. Ressaltou que vê a necessidade específica de uma sala para os 

atendimentos individuais, principalmente no que se refere aos serviços de Psicologia, mas 

há a possibilidade de troca de prédio com o CIEP que fica ao lado do campus. Ressaltou 

que o CST em Redes será ofertado no turno da noite, momento em que há mais salas 

vazias. Tal fato garante um espaço para atendimento individualizado. O Prof. Armando 160 

Souza informou que há duas possibilidades relativas à biblioteca: ela ser remanejada para 

o auditório, a partir de autorização emitida pela Engenharia do IFRJ ou passá-la para o 

CIEP, com a possível troca de prédio. O Prof. Bruno Lima informou que as coordenações 

de cursos usam uma mesma sala, porém a coordenação do CST em Redes de 

Computadores é a única que trabalhará no turno da noite, viabilizando um espaço 165 

adequado e exclusivo; com a possível troca de prédio com o CIEP, não haverá mais o 

problema de espaço. O Prof. Armando Souza informou que com o edital de remoção, o 

campus Arraial do Cabo recebeu 04 (quatro) novos servidores, e entre eles, uma secretária 

de registros acadêmicos, atendendo, exclusivamente, ao CST em Redes; caso haja a 

mudança de prédio, será viabilizado um espaço exclusivo para a Secretaria de Ensino de 170 

Graduação (SEG). Acrescentou que já consta no PPC todo o fluxograma do curso e que o 

CST em Redes passou de 05 (cinco) para 06 (seis) períodos, retirando-se o ensino a 

distância, totalizando 2.016 horas. Também destacou que as ementas já estão em fase de 

finalização, com 95% delas prontas. Além disso, foi feito um levantamento da bibliografia 

básica e complementar, por meio do ementário de todas as disciplinas, e foi solicitada a 175 

compra do referido acervo bibliográfico. Após informar outros pontos nos quais ocorreram 

atualizações, tais como pesquisa com a comunidade externa e acompanhamento de 
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egresso, o parecer foi aprovado por unanimidade. O Diretor Clenilson Sousa Junior 

informou que quando o PPC estiver finalizado, deverá ser apresentado ao CAEG e depois 

encaminhado ao CONSUP. Na sequência, a Prof.ª Shaiene Gouvêa iniciou o ponto sobre 180 

a alteração da Proposta de Curso de Graduação (PCG) de Bacharelado em 

Agronomia, do campus Pinheiral, informando que seriam apresentadas as alterações 

sugeridas pelo CAEG. Ela fez uma retrospectiva das ações ocorridas em 2019 quanto ao 

curso: em 18/04, a Portaria nº 101 constituiu a Comissão de Elaboração, Estudo e 

Viabilidade do curso; em 30/04, a PCG foi aprovada pelo Colegiado de Campus (CoCam); 185 

em 17/05, o referido documento foi aprovado pelo CAEG e, no dia 29/07, foram 

apresentadas ao CoCam as alterações na PCG em questão. Acrescentou que estão sendo 

propostas três alterações: 1) Redução da carga horária total do curso (de 3.780 para 3.685 

horas), ou seja, diminuição de 135 horas em relação à proposta inicial, passando de 75 

disciplinas obrigatórias para 72; 2) Redução do número de disciplinas com pré-requisitos, 190 

de 34 para 27 disciplinas; 3) Antecipação da data de início do curso.  A Prof.ª Shaiene 

Gouvêa lembrou que, a princípio, a proposta era de que o curso iniciasse no 1º semestre 

de 2021, informando que o Bacharelado em Agronomia será integral, turnos manhã e tarde. 

Como há necessidade de finalização do prédio da graduação para início do curso e existe 

uma previsão de finalização das obras do prédio para dezembro de 2019, uma vez que o 195 

cronograma das obras está sendo cumprido, estando-se em fase de acabamento do prédio, 

propôs-se que o início do curso fosse no 2º semestre de 2020. Explicou que o PPC está 

avançado e que todas as ementas das disciplinas estão concluídas. Ressaltou que o curso 

de Agronomia tem, no mínimo, 05 (cinco) anos de duração. O Diretor Clenilson Sousa 

Junior acordou com os presentes que a presidência da Relatoria ficaria a cargo do curso 200 

de Bacharelado em Terapia Ocupacional e do Bacharelado em Farmácia, do campus 

Realengo. Além disso, será necessário mais um parecerista, que seja da área de formação. 

A PCG do Bacharelado em Agronomia foi aprovada novamente e será marcada, entre 

setembro e outubro, uma visita da Comissão de Relatoria ao campus Pinheiral para 

elaboração do parecer. Entrando nos assuntos gerais, o Diretor Clenilson Sousa Junior 205 

informou que haverá o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) dos 

cursos de Bacharelado em Farmácia, em Fisioterapia, do CST em Gestão Ambiental e do 

Bacharelado em Engenharia Mecânica, que acabou de iniciar. Acrescentou que são 

inscritos para a realização do Exame os alunos de graduação ingressantes e os que 

cumpriram 80% dos cursos de bacharelados e 75% dos CSTs. Também informou que o 210 

prazo do mandato dos conselheiros do Conselho Superior (CONSUP) foi estendido e que 

o CAEG depende diretamente de nova formação do CONSUP para a realização de sua 

eleição. Acrescentou que haverá prorrogação de cerca de 90 dias dos mandatos do 

Conselho Acadêmico de Ensino Técnico (CAET) e do CAEG, entretanto até o mês 

novembro ou dezembro já teremos feito a eleição. Informou que houve uma mudança na 215 

Comissão Central para a eleição do CAEG; no primeiro momento a Comissão seria formada 

pelos servidores Luana Silva, Susana Costa e Fabrício Lima, no entanto, como este último 

foi removido para o Instituto Federal Fluminense (IFF), o Diretor Clenilson Sousa Junior 

informou que entrou na Comissão em substituição, não havendo objeção por parte dos 
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conselheiros. Destacou que o calendário de votação para o CAEG já foi feito, mas que 220 

estamos dependendo das eleições do CONSUP, as quais serão feitas via Sistema 

Integrado de Gestão (SIG), pelo módulo de votação SIGeleição. Se o procedimento de 

eleições pelo referido sistema for bem sucedido, ele será aplicado para as eleições dos 

Conselhos Acadêmicos. O formato será o mesmo da eleição anterior para o CAEG, ou seja, 

uma representação por curso. O Diretor Clenilson Sousa Junior salientou que existem dois 225 

novos cursos de graduação que possuem Resolução, o Bacharelado em Engenharia 

Mecânica, do campus Paracambi, que está em funcionamento, e o de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, do campus Pinheiral, o qual iniciará apenas a partir do ano de 2020. O 

curso que está acontecendo ainda não possui representação no Conselho. Desse modo, 

sugeriu aos conselheiros que o Bacharelado em Engenharia Mecânica tenha um 230 

representante já para a próxima reunião, o que foi aprovado por todos. Enfatizou que os 

dois cursos citados entrarão na próxima eleição para o CAEG. Às doze horas e quinze 

minutos, a reunião foi encerrada. Nada mais havendo a registrar eu, Susana Costa, encerrei 

a presente ata, que vai por mim assinada e pelos demais presentes. 
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