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Participantes 

1.  Alessandra Ciambarela Paulon  

2.  André Luiz Souza Silva 

3.  Bruno Costa Poltronieri 

4.  Glauce Cortêz Pinheiro Sarmento (videoconferência) 

5.  Heider Alves Franco (convidado) 

6.  Lilian Damiana da Silva de Carvalho 

7.  Marcelo Andrade Leite 

8.  Marcos Fabio Lima (convidado) 

9.  Paula Maciel 

10.  Sergio Henrique Silva Junior (convidado) 

11.  Viviane Barbosa Guimarães Tavares 

Pauta 

1 Apreciação da Ata da 82ª Reunião; 

2 Apresentação do Parecer sobre a Proposta do Curso de Bacharelado em Agronomia, 
do campus Pinheiral; 

3 Apresentação da Proposta do Curso de Engenharia de Produção do campus Niterói; 

4 Apresentação da Proposta do Curso de Engenharia da Computação do campus Niterói;  

5 Instrução de Serviço que dispõe sobre propostas de cursos de graduação em Engenharia; 

6 Assuntos Gerais. 

Item Ações/ Descrição Responsável 

   

 
Às nove horas e trinta minutos do dia treze de dezembro 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 83ª reunião do CAEG. Começando a pauta, 
perguntou aos presentes se tinham alguma observação a fazer sobre o conteúdo da ata 5 

da última reunião e não havendo nenhuma sugestão de alteração, a ata foi aprovada. Na 
sequência, o Diretor Clenilson Sousa Junior precisou alterar a ordem dos pontos da 
pauta: a apresentação do parecer sobre a proposta do curso de Bacharelado em 
Agronomia, do campus Pinheiral seria feita posteriormente porque o Prof. Marcos Fabio 
Lima, Diretor Geral, e o Prof. Heider Franco, ambos do referido campus, estavam presos 10 

em um engarrafamento. Já os pontos seguintes, relacionados ao campus Niterói, não 
puderam ser apresentados devido à falta de documentos, entre eles, a Ata do Conselho 
de Campus (CoCam); e a Proposta de Curso de Graduação (PCG) (dos cursos de 
Engenharia de Produção e de Engenharia da Computação) estava fora dos moldes 
padrão. O Diretor Clenilson Sousa Junior acrescentou que contatou o Diretor de Ensino 15 

do campus Niterói e este preferiu retirar os pontos da pauta, que serão apresentados em 
uma próxima reunião. Em seguida, abordou a Instrução de Serviço (IS) que dispõe sobre 
propostas de cursos de graduação em Engenharia, acrescentando que a fim de que não 
haja matrizes completamente divergentes ou que não se comuniquem entre si, está sendo 
feita uma matriz de equivalência para que tais cursos sejam idênticos. Lembrou que a 20 

apresentação da IS já havia sido iniciada em reunião anterior, citando alguns pontos que 
ficaram pendentes. Foi explicado o significado de regionalização no Parágrafo Único do 
Artigo 3º: Entende-se como regionalização a divisão de um grande espaço territorial, com 
critérios previamente estabelecidos, em áreas menores que passam a ser chamadas de 
regiões e cada região se diferencia das outras por apresentar particularidades próprias. 25 
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Explicou que na eventualidade de criação de cursos com a mesma nomenclatura, o 
Projeto Pedagógico de Curso (PPC) deverá ser bem parecido no tocante a 80%, e 20% 
deverá levar em consideração as regionalidades, o que é mais impactante para a região 
onde o curso será ofertado. Citando o Anexo I – Núcleo Comum das Engenharias, o 
Diretor Clenilson Sousa Junior informou que a hora relógio havia sido acertada, a qual 30 

equivale ao número de créditos das disciplinas. Quanto à carga horária teórica e prática, 
acrescentou que não se estava chegando a um consenso de quantas horas deveriam ser. 
Salientou que será visto junto à Coordenadora Geral de Graduação, Luana Silva, a 
retirada da parte de carga horária teórica e prática, a fim de deixar os cursos o fazerem de 
acordo com suas necessidades, porque dependendo da disciplina, há campus que 35 

consegue fazer a carga horária prática, mas existem campi que não conseguem. Desse 
modo, propôs fixar somente a parte de créditos e o ementário. Ficou acordado que a 
bibliografia (básica e complementar) será escolhida de acordo com o campus. Após a 
finalização da IS, que entrará em vigor a partir da presente data, 13/12/2019, para os 
cursos de Engenharia, o Diretor Clenilson Sousa Junior adiantou alguns informes gerais. 40 

Ele expôs a proposta de calendário das eleições conjuntas dos Conselhos Acadêmicos 
(CAEG, CAET, CAPOG e CAEX), que foi apresentada na última reunião do Conselho 
Superior (CONSUP), em 11/12/2019. Explicou que houve um atraso porque o 
regulamento do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico (CAET) não havia sido 
apreciado na reunião do CONSUP de novembro, sendo aprovado na reunião de 45 

dezembro, e por isso o Reitor não quis realizar as eleições para os referidos Conselhos 
separadamente. O Diretor Clenilson Sousa Junior ressaltou que as eleições, cuja 
divulgação será feita em 04/02/2020, ocorrerão em apenas um turno. Acrescentou que 
ele, representando a presidência do CAEG e do CAET, reunir-se-á com a Prof.ª Patrícia 
Ferreira, representante do CAPOG e com o Prof. Júlio Castro, representante do CAEX, 50 

em 27/12/2019, para finalização das diretrizes das eleições. Ressaltou que as listagens 
de votantes do CAEG já foram finalizadas e os Diretores Gerais dos campi darão o aval a 
respeito da validade das listas citadas. O Diretor Clenilson Sousa Junior lembrou que foi 
acrescentado, no regimento do CAEG, mais um suplente do representante titular, 
totalizando dois. Citou algumas datas do calendário das eleições: inscrição de candidatos 55 

de 10/02 a 12/02/2020; envio para o e-mail dos candidatos do registro de suas inscrições 
em 14/02/2020; campanha eleitoral de 18/02 até 02/03/2020; votação em 03, 04 e 
05/03/2020. O Diretor Clenilson Sousa Junior avisou que a próxima reunião do CAEG 
será no final de março de 2020, na qual serão apresentados os novos conselheiros.  
Salientou que está sendo verificado junto à Diretoria de Gestão de Tecnologia da 60 

Informação e Comunicação (DGTIC) a realização de eleições remotas para que haja uma 
maior adesão.  Informou que fará convite a membros do CAEG para que expliquem a 
importância do Conselho, quais matérias são discutidas, entre outros detalhes. Além 
disso, convidou conselheiros do CONSUP para estarem presentes em reuniões do CAEG, 
a fim de entender a dinâmica deste e sua metodologia de trabalho. O Diretor Clenilson 65 

Sousa Junior informou que o Edital do processo seletivo discente para os cursos de 
graduação, por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), será lançado em 
16/12/2019 (segunda-feira), assim como os Editais de processo seletivo para o curso de 
Licenciatura em Ciências Biológicas, do campus Pinheiral e do CST em Redes de 
Computadores, do campus Arraial do Cabo. As inscrições para a Licenciatura em 70 

Ciências Biológicas começarão em 02/01/2020 e para o CST em Redes de 
Computadores, em 06/01/2020. A seleção é simplificada, somente com a utilização das 
notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). As datas de avaliação serão 
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combinadas com as datas do SiSU. Também avisou que na presente data (13/12/2019), à 
tarde, a servidora Susana Costa finalizará a lista do resultado final do processo seletivo 75 

de transferência interna, porque houve recursos. O resultado do processo de manutenção 
de vínculo já foi divulgado. O Diretor Clenilson Sousa Junior agradeceu às bancas que 
participaram da avaliação dos candidatos que se inscreveram para os processos seletivos 
(de transferência externa e reingresso e de transferência interna).   Dando continuidade à 
pauta, o Diretor Clenilson Sousa Junior passou a palavra para o Prof. Heider Franco. Este 80 

fez um breve histórico de como foi a evolução de criação da proposta de curso de 
graduação (PCG) do Bacharelado em Agronomia até chegar ao PPC e listou o nome dos 
membros da comissão de elaboração da PCG. Informou que o campus Pinheiral, 
localizado na região do Médio Vale do Paraíba do Sul, em Pinheiral, é centenário e que 
oferece os cursos técnicos em Agropecuária, em Meio Ambiente, em Agroindústria, em 85 

Informática, em Administração, em Paisagismo, em Agroindústria na modalidade de EJA, 
além da Licenciatura em Computação, da Licenciatura em Ciências Biológicas, que 
iniciará em fevereiro, Especialização em Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade e 
Especialização em Educação em Direitos Humanos. Justificando a criação do curso, 
ressaltou o viés deste em agroecologia. No tocante aos dados gerais do curso, informou 90 

que: a área de conhecimento é das Ciências Agrárias; modalidade de oferta presencial; 
regime de matrícula por disciplina; periodicidade semestral; tempo mínimo de 
integralização são 10 semestres e o máximo 19 semestres; carga horária total do curso é 
de 3.712 horas; turno de oferta integral; oferta anual de vagas, sendo 40 por semestre; 
ingresso via SiSU, com a possibilidade de abertura de processo seletivo para 95 

transferência externa, interna, reingresso externo e reingresso interno. O curso contará 
com 35 docentes efetivos do quadro, sendo 21 doutores, 13 mestres e 01 especialista, 
além de possuir uma equipe de terceirizados que auxiliam no apoio à fazenda. E no 
funcionamento da estrutura administrativa também contam com os técnico-
administrativos. Em relação à estrutura curricular, a carga horária dos componentes 100 

obrigatórios possui o total de 3.253,5 horas, o núcleo de conteúdos básicos 594 horas, o 
núcleo de conteúdos profissionais essenciais 2.011,5 horas, o núcleo de conteúdos 
profissionais específicos 648 horas, componentes optativos 162 horas, atividades 
complementares 135 horas e estágio curricular supervisionado 162 horas, sendo 100 
horas obrigatoriamente fora da instituição. A carga horária total do curso ficou com 3.712 105 

horas. Abordando o fluxograma, destacou algumas disciplinas, tais como Práticas 
Agroecológicas I e II e Projetos Integradores, por meio das quais será possível moldar o 
perfil agroecológico do curso. Em termos de infraestrutura, citou o prédio central, no qual 
estão localizados, entre outros, a Direção de Produção, Direção Administrativa, Direção 
de Ensino, as Coordenações de Assistência Estudantil, dos Cursos Técnicos, Produção, 110 

Estágio, Gestão de Pessoas e de Extensão e Pesquisa e a sala dos professores. Existe a 
fazenda de 318 hectares, englobando 21 diferentes laboratórios, sendo o diferencial do 
campus Pinheiral os 16 laboratórios de campo, ao ar livre, que são as diferentes divisões 
da fazenda. Também apresentou fotos de alguns espaços, entre eles, Laboratório de 
Bovinocultura de Corte, Laboratório de Produção de Mudas, Laboratório de Fruticultura, 115 

novo prédio da graduação, que será inaugurado em 14/02/2020, no qual existem 09 salas 
de aula. Informou que o Laboratório de Química dará suporte ao curso. O prédio da 
Agronomia tem mais uma sala de aula, totalizando 10, além de possuir Laboratório de 
Sementes e sala de professores. Destacou que o Laboratório de Botânica e Anatomia 
Vegetal e o Laboratório de Zoologia e Anatomia Animal também serão inaugurados na 120 

data anteriormente citada. O Prof. Heider Franco destacou que a biblioteca foi 
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reestruturada, tendo 2.271 títulos na área de Ciências Agrárias e 122 materiais 
audiovisuais. Acrescentou que no atual prédio de apoio às graduações funcionam a 
Secretaria Acadêmica de Graduação (SEG) e a Coordenação das Graduações. Listou 
outras estruturas de apoio à permanência e êxito do aluno: Núcleo de Apoio às Pessoas 125 

com Necessidades Específicas (NAPNE); Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas 
(NEABI); Núcleo de Estudos e Atuação em Agroecologia (NEAA); Espaço Ecológico 
Educativo/Trilha Ecológica (ECOE); auditório; refeitório; cantina (em funcionamento); 
Prefeitura do campus; auditório; Centro de Visitantes; Núcleo de Educação a Distância 
(NEaD); moradia estudantil; ginásio poliesportivo; quadra; campo de futebol; sala de 130 

musculação; e o atual refeitório. Mencionou também o restaurante que está em 
construção. Informou que a previsão é de iniciar o Bacharelado em Agronomia no 2º 
semestre de 2020, com 40 alunos, e encerrar o primeiro ciclo no 1º semestre de 2025, 
com 400 alunos.   O Prof. Heider Franco ressaltou que apesar dos 35 docentes, ainda há 
algumas carências, as quais ficarão latentes a partir do 4º período, em que serão 135 

necessários 01 (um) professor da área de Engenharia Rural e outro da área de Solos, no 
5º período será necessário 01 (um) docente da área de Fitopatologia, no 6º período, 01 
(um) professor da área de Melhoramento e Produção Vegetal e no 7º período, 01 (um) 
docente da área de Propagação / Sementes / Armazenamento e Pós Colheita e um da 
área de Silvicultura / Sistemas Agroflorestais.  E para o 8º período haverá a necessidade 140 

de finalização do Laboratório de Sementes. O Diretor Clenilson Sousa Junior questionou 
sobre a moradia estudantil, enfatizando os alunos que são de outros estados do Brasil e 
perguntou como fixar as alunas na Instituição. O Prof. Marcos Fábio Lima informou sobre 
o processo de regularização do terreno no qual há uma residência, a qual será 
transformada em alojamento feminino, atendendo a 30 alunas. O conselheiro Marcelo 145 

Leite, na qualidade de avaliador institucional do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), desde 2006, enalteceu a infraestrutura do campus 
Pinheiral para a oferta do Bacharelado em Agronomia. O Diretor Clenilson Sousa Junior 
perguntou como será o suporte à assistência estudantil relacionada às Repúblicas que 
possam surgir, e em relação a aspectos de responsabilidade legal, uma vez que mesmo 150 

que determinada República não esteja dentro do campus, existem alunos da Instituição. 
Também questionou como será o apoio às alunas, visto que o percentual destas é bem 
maior do que o de alunos, independente da área, além de o campus possuir alojamento 
apenas masculino. O Prof. Marcos Fábio Lima respondeu que, primeiramente, seria por 
meio do alojamento feminino, o qual, a princípio, não poderá atender a todas as alunas. 155 

Relativo às Repúblicas, informou que avaliará o caso. O conselheiro Marcelo Leite sugeriu 
que fosse analisada a experiência de outras Instituições com esta situação, que é muito 
específica, e trazê-la para o IFRJ. O Diretor Clenilson Sousa Junior questionou como está 
o andamento da situação do processo de regularização das terras do campus. O Prof. 
Marcos Fábio Lima esclareceu que o processo está em Brasília e que haverá uma última 160 

vistoria para que haja a transferência das terras para o campus, acrescentando que uma 
parte destas já foi regularizada.  O Diretor Clenilson Sousa Junior mencionou o 
regulamento de convivência dos alunos da instituição, no qual há um capítulo que trata 
sobre alojamentos. No entanto, como somente o campus Pinheiral possui alojamento, 
quem desenvolverá o trecho sobre convivência em alojamentos será o próprio campus. 165 

Logo após, o Diretor Clenilson Sousa Junior deu início à leitura do parecer sobre a 
proposta do curso de Bacharelado em Agronomia, do campus Pinheiral. No histórico do 
documento consta que, na 80º reunião do CAEG, a Profª. Shaiene Gouvêa apresentou a 
PCG do Bacharelado em Agronomia mediante a exposição dos tópicos do PPC que foram 
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considerados mais relevantes, oriundos de debates com a comunidade do campus. Na 170 

ocasião, após a apresentação dos proponentes, foi definida a Comissão para análise e 
parecer da proposta de abertura do curso em questão. Seguindo a metodologia do 
Conselho, estabeleceu-se que os conselheiros Prof. Bruno Poltronieri (docente dos cursos 
de Terapia Ocupacional e Agente comunitário de Saúde – campus Realengo) e Profª. 
Paula Maciel (Engenheira de Alimentos e docente do curso de Farmácia - campus 175 

Realengo) seriam responsáveis pela relatoria. Para análise da proposta, a comissão do 
CAEG decidiu realizar uma visita técnica ao campus Pinheiral, com vistas à identificação 
das condições para viabilização da abertura de curso. Portanto, no dia 07/10/2019, a 
visita foi realizada contando com a participação dos membros da Comissão e os 
representantes do campus Pinheiral, a Prof.ª Shaiene Gouvêa e o Prof. Heider Franco, 180 

além da arquiteta Adriana Vieira. No momento da visita, a Comissão teve acesso ao 
programa de disciplinas do curso, ao fluxograma e ao documento com a proposta do 
curso de graduação. O conselheiro Bruno Poltronieri observou que, quando foi elaborado 
o primeiro parecer, os conselheiros não haviam tido acesso ao PPC, no entanto, depois a 
Prof.ª Shaiene Gouvêa enviou-lhe o referido documento. Desse modo, houve uma 185 

modificação no relatório informando que a Comissão teve acesso posteriormente ao PPC 
em questão. O conselheiro Bruno Poltronieri ressaltou que os conselheiros analisaram 
que o campus tem potencial favorável para a abertura e oferta do curso de Agronomia, 
enfatizando a infraestrutura do campus, informando que foram colocados no relatório 
alguns pontos que já haviam sido discutidos, como por exemplo, a questão do alojamento 190 

para atendimento às alunas. Destacou o prédio novo, no qual foi pensada a 
acessibilidade. Dando continuidade, no trecho sobre a análise, o Diretor Clenilson Sousa 
Junior mencionou a Resolução nº 01, de 02/02/2006 (Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o curso de graduação em Agronomia) e as dimensões didático-pedagógicas. Quanto 
aos quesitos, listou os mesmos, destacando suas respectivas avaliações: 1. Justificativa 195 

da oferta e proposta do curso atende integralmente, o campus tem todas as condições 
para oferta do curso (localidade, infraestrutura, parceria com pequenos agricultores e 
instituições parceiras). O conselheiro Bruno Poltronieri destacou reuniões ocorridas com 
os pequenos agricultores, em que alguns deles comentaram que os filhos estão pensando 
em fazer o curso, ressaltando que há relação do curso com o entorno do campus; 2. 200 

Composição do corpo docente atende parcialmente, há necessidade de contratação de 
professores. O Diretor Clenilson Sousa Junior colocou um asterisco no referido quesito e 
achou válido colocar no parecer a tabela de previsão de contratação, que estava presente 
na apresentação do Prof. Heider Franco, sugestão acatada pelos demais; 3. Apoio ao 
ensino atende integralmente, necessidade da aquisição de mais referências bibliográficas, 205 

a fim de atender o curso de graduação, o que já está previsto; 4. Assistência estudantil 
atende integralmente; 5.  Incubação tecnológica atende integralmente; 6. Relevância 
social do curso atende integralmente, busca-se ter a agroecologia como foco do curso, o 
que é relevante para a comunidade do entorno do campus e para a região fluminense; 7. 
Expectativa da comunidade interna e externa atende integralmente, os professores do 210 

curso tiveram a sensibilidade e preocupação de reunir a comunidade do entorno do 
campus para discutir sobre o curso. O Diretor Clenilson Sousa Junior enfatizou que para o 
CONSUP é importante apresentar o relatório com pesquisa em relação à oferta e à 
demanda do curso, pesquisa esta que deverá ser realizada na comunidade interna e 
externa, além da sociedade civil local e regional. Ele informou que é pertinente inserir esta 215 

informação no PPC; 8. Condições de oferta para metade do curso atende integralmente, 
sendo algo especificado no quadro de contratações, que vai até o 8º período.  Dando 
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continuidade à leitura do parecer, o Diretor Clenilson Sousa Junior informou o voto dos 
relatores: De acordo com a análise, voto favorável à criação do Curso de Agronomia, 
bacharelado, com carga horária de 3.712 horas, em regime presencial e turno integral 220 

(matutino / vespertino), distribuídas em 10 (dez) períodos letivos semestrais e implantação 
possível a partir de 2020.2. A aprovação segue condicionada às seguintes 
recomendações: 1. Contratação de 6 (seis) professores específicos, de acordo com a 
tabela 01, porém deve-se considerar que a instituição vem lançando editais de remoção 
interna e banco de intenção de remoção, além de reformulação de outros cursos já 225 

existentes no campus; 2. Término da construção do prédio, com inauguração em 14 de 
fevereiro de 2020. O Diretor Clenilson Sousa Junior questionou se os conselheiros eram 
favoráveis à criação do curso, levando em consideração o voto dos relatores. Dos sete 
conselheiros presentes, seis votos foram a favor, havendo uma abstenção. Desse modo, 
a proposta de criação do curso será encaminhada para o CONSUP, com os documentos 230 

pertinentes. O conselheiro Bruno Poltronieri agradeceu à Comissão que recebeu os 
relatores no campus Pinheiral, ressaltando que ele e a conselheira Paula Maciel foram 
bem recebidos e que todas as dúvidas foram sanadas, todas as questões foram 
respondidas, parabenizando o campus pelo trabalho desenvolvido. O Diretor Clenilson 
Sousa Junior informou que na próxima reunião do CAEG, a presente ata será aprovada e 235 

a proposta do curso e toda documentação seguirá para o CONSUP. Em seguida, o 
Diretor Clenilson Sousa Junior passou um último informe geral sobre o Regulamento do 
Processo de Reconhecimento e Certificação de Saberes Profissionais da Rede Nacional 
de Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada (Rede Certific) que foi 
aprovado, por unanimidade, pelo CONSUP na última reunião. Explicou que tal certificação 240 

é específica para professores que têm mais de dez anos de atuação na Educação Básica, 
Técnica e Tecnológica (EBTT). Acrescentou que se tentou contemplar o máximo de áreas 
possíveis, utilizando as Licenciaturas em Matemática, Física e Química, e a partir do 
próximo ano, a Licenciatura em Computação. Ressaltou que a Licenciatura em Ciências 
Biológicas não poderá entrar neste momento porque o curso ainda será iniciado e a 245 

Licenciatura em Computação ficará em espera porque o curso está em processo de 
avaliação; o protocolo para seu reconhecimento já foi aberto junto ao INEP. O Diretor 
Clenilson Sousa Junior informou que os profissionais das áreas de Biologia e da Saúde 
foram incluídos na área de Química; professores do magistério superior não se 
enquadram no Certific. Além disso, o regulamento é especificamente para o IFRJ, não 250 

abrindo a possibilidade para profissionais externos solicitarem capacitação ou certificação 
para docência, porque para participar do Edital de certificação, o candidato tem de ser do 
magistério da EBTT; o IFRJ não virará uma unidade certificadora. Informou que estamos 
na fase de construção do Projeto Pedagógico de Certificação Profissional (PPCP) que 
será unificado para todas as Licenciaturas do IFRJ, o qual será apreciado possivelmente 255 

na próxima reunião do CONSUP, prevista para fevereiro de 2020, e em março será 
lançado o Edital. Explicou que o PPCP é vinculado ao PPC de determinado curso. O IFRJ 
certificará o profissional na equivalência da Educação Profissional, Técnica e Tecnológica 
com ênfase em Matemática, Física ou Química. Além disso, o processo envolve 
apresentação de memorial, de aula para banca avaliadora, na qual haverá um profissional 260 

especificamente da área pedagógica, além dos professores que compõem o Núcleo 
Docente Estruturante (NDE) dos referidos cursos de Licenciatura. O Diretor Clenilson 
Sousa Junior informou que para os profissionais da área de Linguagens, Códigos e 
Humanas, com menos de dez anos de atuação em EBTT ou mais, levantou-se a 
possibilidade de eles fazerem o curso de especialização em Docência para a Educação 265 
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Profissional e Tecnológica, que começará em fevereiro de 2020 no campus Engenheiro 
Paulo de Frontin, o qual está em fase de inserção no Sistema Integrado de Gestão – 
Administração Acadêmica (SIGAA). O Diretor Clenilson Sousa Junior explicou que o 
Certific pode ser aplicado a diferentes níveis de ensino, além da Licenciatura, que está 
respaldada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu Artigo 41, 270 

havendo ainda os cursos de tecnologia, os cursos técnicos e a qualificação profissional. 
Enfatizou que o Certific tem o intuito de criar estratégias para captação de mais alunos e 
legalizar a situação dos professores, dando uma certificação equivalente à área em que 
eles já atuam, não podendo ser aplicado em relação aos bacharelados. Às onze horas e 
quarenta e dois minutos, a reunião foi encerrada. Nada mais havendo a registrar eu, 275 

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






