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Participantes 

1.  Alessandra Ciambarela Paulon (convidada) 

2.  Alexandre Maia do Bomfim 

3.  Ana Maria Quintela Maia 

4.  Andre Luiz Brazil 

5.  André Luiz Souza Silva 

6.  Bruno Fontes Souto 

7.  Camila Alves Bandeira Falcão 

8.  Carla de Souza Lima 

9.  Carmen Esperança Cesar Trigo (convidada) 

10.  Cassia Isac Gonçalves da Silva 

11.  Eduardo Silva Ferreira 

12.  Fernanda Delvalhas Piccolo  

13.  Glauce Cortêz Pinheiro Sarmento 

14.  Guilherme Veloso Machado de Almeida Vilela 

15.  Jean Michel da Silva Pereira 

16.  Jorge Cardoso Messeder 

17.  Levy Freitas de Lemos (convidado)  

18.  Lilian Bechara Elabras Veiga 

19.  Lilian Damiana da Silva de Carvalho 

20.  Luana Ribeiro de Lima Silva (convidada) 

21.  Marcelo Santos de Souza (convidado)  

22.  Marcelo Sierpe Pedrosa 

23.  Marco André de Almeida Pacheco 

24.  Mateus Alencar Nikel 

25.  Paulo Cezar da Silva 

26.  Priscila Caetano Bentin (convidada) 

27.  Rodrigo de Oliveira Lemos (convidado)  

28.  Viviane Barbosa Guimarães Tavares 

Pauta 

1 Apreciação da Ata da 97ª Reunião - 19/10/2021; 

2 Regulamento de Dignidade Acadêmica; 

3 Regulamento de Revalidação de Diploma Técnico e Graduação; 

4 Calendário de Reuniões CAEG 2022; 

5 Eleição para Novos Conselheiros do CAEG (Biênio 2022-2024);  

6 Breve Revisão do Regimento do CAEG para Adequação às Eleições; 

7 Assuntos Gerais. 

Item Ações/ Descrição Responsável 

   

 
Às quatorze horas e dezessete minutos do dia dezesseis de dezembro de dois mil e vinte 

e um, o Diretor da Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento da Educação (DPDE), 

Clenilson Sousa Junior, deu início à 98ª reunião do CAEG, por meio de videochamada. 5 

Inicialmente, a Pró-Reitora da Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

(PROEN), Alessandra Paulon, informou que a PROEN está na fase 1 de suas atividades 
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administrativas, seguindo em regime de rodízio de trabalho presencial. Acrescentou que, 

quando houver a necessidade de alguma ação que demande a presença de servidores à 

Reitoria, será preciso informar previamente devido ao protocolo de biossegurança, 10 

destacando que a manutenção de reuniões virtuais permanece sendo prioridade. Citou 

sua ciência a respeito das atividades práticas retomadas por conselheiros nos campi em 

fase 1, sendo importante que as avaliações, não só das atividades em si, mas a própria 

autoavaliação da condução do desenvolvimento de tais atividades nesse período, sejam 

levadas aos Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs), aos Colegiados de Curso e às 15 

Direções de Ensino. A condução do atual semestre em fase 1 será decisiva para que a 

avaliação seja feita e seja verificada a possibilidade de entrada ou não na fase 2, por isso 

segue-se com o calendário acadêmico de referência, ainda em situação de 

excepcionalidade, pois não se saiu da condição pandêmica. A fase 2 amplia um pouco 

mais a presença dos estudantes e, por conseguinte, do corpo técnico e do corpo docente 20 

dentro das unidades. Lembrou que houve um processo eleitoral, salientando que o fato de 

haver um processo de reeleição na Reitoria não significa que não serão feitas mudanças. 

Informou que, pelo menos, de janeiro a maio, haverá um período de transição para a nova 

gestão, a qual envolve rompimentos e continuidades. Então, será iniciado um processo 

interno nas Pró-Reitorias, de reorientações, de verificação de lacunas, de organização de 25 

documentos. No referido período, a PROEN estará voltada para solução de atividades 

internas, então não haverá submissão de novos cursos para avaliação. A partir de maio 

de 2022, quando se reiniciará o processo sob a nova gestão, haverá continuidade, mas 

trazendo modificações, assentados em todas as necessidades de organização de fluxos e 

de planejamentos. Entre outras ações, serão retomados os processos de recebimento e 30 

análise de projetos pedagógicos de curso (PPCs). Delegou a presidência do CAEG ao 

Diretor Clenilson Sousa Junior, o qual a representa diretamente junto à PROEN. 

Agradeceu a participação dos conselheiros durante o mandato e colocou a PROEN à 

disposição destes. A Pró-Reitora mencionou reunião da qual participou recentemente no 

Fórum de Dirigentes de Ensino (FDE), que faz parte do Conselho Nacional das 35 

Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF). 

Acrescentou que, a princípio, a orientação é que haverá diretrizes ou referenciais próprios 

para a Rede. Informou que o Conselho Nacional de Educação (CNE) colocou em consulta 

pública, no site do Ministério da educação (MEC) de audiências e consultas públicas, as 

Diretrizes Curriculares de Formação Docente, sobretudo para a educação profissional. A 40 

Pró-Reitora informou que faz parte da Comissão que está junto ao CNE, enfatizando que 

junto não quer dizer apoiando, representando o CONIF nas audiências públicas e na 

revisão de documentos. Até janeiro, a referida Comissão se debruçará sobre o modelo do 

novo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que também reverbera no acesso ao 

ensino superior. Assim, haverá alterações específicas no Sistema de Seleção Unificada 45 

(SiSU), que ainda não ficaram são claras por conta do chamado quinto eixo, do itinerário 

profissional técnico e tecnológico, então o CNE fez um adiamento dessa discussão. 

Destacou que, no momento, estão em fase de submissão, na pauta do CONIF, dois 

documentos, um que versa sobre formação inicial e outro sobre formação continuada 
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especificamente para as licenciaturas no âmbito da Rede Federal, então, assim que tais 50 

documentos forem analisados e votados, eles serão imediatamente liberados para os 

coordenadores. Ressaltou que a própria equipe da PROEN não dispõe desses 

documentos, os quais ainda não são de veiculação pública. Informou que, enquanto Pró-

Reitores, tomou-se uma posição de que os documentos em questão precisam ser 

aprovados com a máxima urgência. Adiantou que o IFRJ não trabalhará com 55 

reconhecimento de saberes, então tal processo se encerra. Há dúvidas ainda com relação 

à questão das complementações pedagógicas e incorporação da Base Nacional Comum 

Formação (BNC-Formação), da Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019, 

havendo possibilidade de que esta não seja incorporada às licenciaturas. Acrescentou 

que isso não nos exime de fazer uma análise. Por conta disso, haverá uma pessoa na 60 

PROEN, ligada à DPDE, responsável pelo processo de Política Institucional de Formação 

Docente que é a pedagoga Priscila Bentin, a qual coordenará o processo de revisão das 

licenciaturas. Dando continuidade, o Diretor Clenilson Sousa Junior fez uma breve 

retrospectiva dos assuntos tratados na 97ª reunião do CAEG, abrindo regime de votação 

para a apreciação de sua respectiva ata, a qual foi aprovada, havendo algumas 65 

abstenções por parte dos conselheiros que não estiveram presentes na reunião em 

questão. Indo para o próximo ponto de pauta, sobre o Regulamento de Dignidade 

Acadêmica, informou que a professora Carmem Trigo, juntamente com a DPDE, 

elaborou o referido documento, que visa principalmente à questão do mérito em relação 

ao aluno concluinte do curso de graduação, que tem o valor do Coeficiente de 70 

Rendimento Acumulado (CRA) em determinadas faixas. A professora Carmem Trigo se 

colocou à disposição para esclarecimento de dúvidas. O conselheiro Bruno Souto 

informou que o nome do documento lhe incomodou e sugeriu a alteração para Excelência 

Acadêmica. O Diretor Clenilson Sousa Junior concordou com a alteração de título do 

documento e informou que este entrará em vigor após aprovação do Conselho Superior 75 

(CONSUP). Acrescentou que seria tirada uma Relatoria para apreciação do Regulamento 

em questão antes de ir para o CONSUP, pois poderá haver o questionamento do porquê 

ter excelência acadêmica da graduação e não para os alunos do ensino técnico. Explicou 

que o motivo é porque para a graduação há o regime de créditos, os quais compõem a 

média ponderada para o cálculo do CRA. No Ensino técnico, é por módulo, não havendo 80 

esse tipo de cálculo. Acrescentou que, após o regulamento passar pelo CAEG, entrará 

em contato com a Diretoria de Gestão Acadêmica (DGA) a fim de verificação sobre a 

implementação do módulo do referido cálculo, porém não é automático, o aluno deverá 

fazer a requisição do novo diploma junto às secretarias. Respondendo ao questionamento 

do professor Marcelo de Souza, o Diretor Clenilson Sousa Junior informou que o aluno 85 

que concluiu o curso de graduação e tem um CRA acima dos valores mínimos, para 

honraria, receberá um diploma a mais. Também explicou como será a solicitação e 

abertura de processo para recebimento do referido documento, diferente do diploma 

regular. Após mais algumas considerações, o Diretor Clenilson Sousa Junior informou que 

a Relatoria do Regulamento ficará a cargo da conselheira Ana Maria Maia, representante 90 

do Bacharelado em Terapia Ocupacional/CREAL. Em seguida, houve necessidade de 
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troca na ordem de abordagem de alguns itens da pauta. Desse modo, a servidora Susana 

Costa informou as datas das próximas reuniões do CAEG, de janeiro a maio de 2022. 

O Diretor Clenilson Sousa Junior explicou que a data da reunião informada para maio se 

deu porque é quando haverá a transição para o Conselho do biênio 2022/2024, pois a 95 

portaria de nomeação do Conselho atual é de maio de 2020 e estará vigente até maio de 

2022. Na sequência, o Diretor Clenilson Sousa Junior salientou que, como em maio 

termina a vigência desse Conselho, será necessário iniciar o processo eleitoral para as 

novas representações do próximo Conselho. Assim, salientou que seria necessário 

realizar breves alterações no regulamento do CAEG, principalmente no que diz respeito 100 

ao pleito dos conselheiros. Explicou que será uma eleição conjunta com os demais 

Conselhos (CAEG, CAET, CAEX e CAPOG). Salientou que o pleito continuará sendo feito 

por meio do SIGEleições. O Diretor Clenilson Sousa Junior fez algumas observações 

sobre o Regimento do CAEG (Anexo à Resolução IFRJ/CONSUP nº 51, de 16 de outubro 

de 2019), informando que como este já foi aprovado anteriormente, após a breve revisão 105 

feita, o documento será enviado para o CONSUP, salientando que o CAEG tem 

autonomia para fazer a alteração e o CONSUP apenas ratificará fazendo como ad 

referendum. Assim, fez a leitura do Regimento, havendo sugestão de alterações em 

artigos do Capítulo III – Da Eleição e do Mandato dos Conselheiros, e do Capítulo IV – 

Das Reuniões. As alterações no Regimento do CAEG foram aprovadas pelos 110 

conselheiros, assim como as mudanças sugeridas no Regulamento das Eleições. 

Entrando em outro item da pauta, Regulamento de Revalidação de Diploma Técnico e 

Graduação, o professor Rodrigo Lemos, do campus Duque de Caxias se apresentou e 

informou que atualmente estácomo Coordenador De Relações Internacionais do IFRJ 

desde 2019. Informou que quando chegou ao setor, percebeu, por exemplo, que as 115 

políticas em relação à validação de diplomas estrangeiros havia iniciado em 2011, através 

de um documento, o qual estava para ser aprovado em CONSUP, mas ele já estava um 

pouco defasado de acordo com as novas portarias e  novos artigos das leis mais vigentes 

em relação a essa pauta de avaliação de reconhecimento e certificação. Então, houve um 

levantamento junto a outros institutos federais que também trabalham com a temática. 120 

Explicou que o servidor Levy Lemos fez um trabalho de levantamento das leis que 

amparam o reconhecimento de saberes e o documento foi organizado com base no 

documento do Instituto Federal do Pará, sendo acrescentados alguns parágrafos. 

Informou que houve a criação de uma minuta e que se pode pensar nas formas que a 

instituição criará internamente para fazer a avaliação e revalidação dos diplomas de 125 

graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior. Acrescentou 

que isso impacta também, por exemplo, um servidor do IFRJ que tenha feito mestrado em 

outro país e que não o tenha reconhecido no Brasil. O Coordenador Rodrigo Lemos citou 

alguns títulos do documento, tais como as Disposições Gerais, acrescentando que, no 

tocante ao CAEG, serão pensados os cursos de licenciatura, bacharelados e os Cursos 130 

Superiores de Tecnologia, para revalidação desses diplomas pelo IFRJ, criando-se uma 

Comissão Institucional de Revalidação de Diplomas (CIRD) para tal. Explicou que é uma 

análise dos estudos congêneres, similares ou afins. Analisa-se também carga horária, 
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currículo, todos os documentos norteadores do currículo escolar e as normas correlatas 

independentemente da compatibilidade com a carga horária e o currículo da instituição. A 135 

revalidação do diploma pelo IFRJ não obriga os Órgãos de Classe a proceder ao registro 

para fins de exercício profissional no país. O Coordenador Rodrigo Lemos mencionou os 

membros que constituirão a CIRD, entre eles, da PROEN (Graduação e do Ensino 

Técnico) e da DGA, informando o tempo de mandado da referida Comissão. Mencionou 

as atribuições dos componentes em questão. Ressaltou que especificou algumas 140 

questões do IFRJ consideradas importantes, mas que estão abertas para sugestões. 

Citou questões como banco de docentes, forma de oferta do edital, abertura do processo 

de documentação, documentos necessários. Respondendo a um questionamento da 

conselheira Lilian Carvalho, o Coordenador Rodrigo Lemos informou que há formas de se 

fazer um levantamento para saber sobre a veracidade do diploma, como e-mail, telefone. 145 

Enquanto a instituição de origem não der o “okay”, não se segue com processo no IFRJ. 

Destacou que tal verificação poderá ser feita dentro da própria Comissão, com respaldo 

das Relações Internacionais.  O Coordenador Rodrigo Lemos informou que é possível, 

dentro da Comissão, criar um adendo de que antes de começar o processo, buscar-se-ão 

artifícios na instituição estrangeira para saber a veracidade de tal documentação. 150 

Informou que se fazendo parecer, pode-se fazer esta inclusão.  O Diretor Clenilson Sousa 

Junior informou que o parecer ficará com o grupo de pareceristas do Curso de 

Bacharelado em Agronomia/CPIN, que está representado na reunião pelo professor 

Marcelo de Souza. O Coordenador Rodrigo Lemos informou que não há um prazo para a 

aprovação do documento, mas sendo aprovado o quanto antes, pode-se fazer a chamada 155 

para a criação das Comissões. O Diretor Clenilson Sousa Junior estabeleceu a 

apresentação dos pareces para a reunião de janeiro de 2022. Logo após, informou que a 

pedagoga Priscila Bentin vem atuando na Comissão de Acessibilidade junto à Pró-

Reitoria de Extensão (PROEX) e a mesma trouxe uma questão que foi tratada na referida 

Comissão a respeito da necessidade de se ter representações dos núcleos estruturantes 160 

no CAEG, sendo eles: Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas 

(NAPNE), Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI) e o Núcleo de Gênero 

e Diversidade Sexual (NUGEDS). O Diretor Clenilson Sousa Junior colocou em discussão 

a pertinência da composição, assim como há a representação das Coordenações Técnico 

Pedagógicas (CoTP) e Coordenações de Integração Escola-Empresa (CoIEE), de se ter 165 

também uma representação dos núcleos citados. A conselheira Fernanda Piccolo foi 

favorável, expondo seus argumentos. Ratificando a fala da referida conselheira, o Diretor 

Clenilson Sousa Junior destacou que os núcleos estruturantes são núcleos de apoio 

também ao ensino, à pesquisa e à extensão e é óbvio que se eles estão previstos no 

Regimento Geral como partes integrantes da comunidade da instituição, sendo mais do 170 

que justo que haja uma representação dos três núcleos que já são regulamentados pela 

PROEX. Salientou que cada campus tem os seus núcleos e se faria a inclusão deles na 

composição geral do CAEG. A pedagoga Priscila Bentin ressaltou que é uma 

oportunidade de se começar a rever as questões do ensino considerando tais temáticas. 

O Diretor Clenilson Sousa Junior informou que a representação desses núcleos 175 
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estruturantes no Conselho será como a da CoTP e da CoIEE, sendo sistêmica e por 

conjunto. Ele informou que considera importante, para que se dê mais legitimidade, até 

mesmo no controle de uma eleição, que os candidatos e os votantes sejam portariados, 

porque são servidores atuantes na temática de estudo dos núcleos. Também informou 

que enviará um e-mail para a PROEX, com cópia para a Diretoria de Diversidades e 180 

Ações Afirmativas (DiDA), informando que foi feita inclusão dos núcleos como conjuntos 

participantesno CAEG, assim como será no CAET, e que em breve, para eleição, 

candidatura e votação, as portarias de composição dos núcleosdeverão ser atualizadas. 

Ele pediu que a conselheira Fernanda Piccolo passe a mesma informação no CAPOG. A 

inclusão dos núcleos foi aprovada pelos conselheiros. Seguindo para os assuntos 185 

gerais, o Diretor Clenilson Sousa Junior informou que o acesso a todos os cursos de 

graduação para 2022.1 será feito via SiSU e que o termo já foi assinado. O Edital de 

Transferência Externa e Reingresso, também da Diretoria Adjunta de Acesso, Concursos 

e Processos Seletivos (DACPS), já foi e assinado pelo Reitore está sendo divulgado. Os 

Editais de Mudança Interna de Cursoe de Manutenção de Vínculo, que são de 190 

responsabilidade da PROEN, em breve serão divulgados. Ratificou que se está em uma 

fase de adequação de vários documentos, de criação dos fluxos, finalização do 

documento norteador para a criação de cursos. Então, até provavelmente maio, não será 

recebida documentação alguma pertinente à abertura de cursos.  As Propostas de Cursos 

de Graduação, que foram aprovados anteriormente, retornaram às suas unidades de 195 

origem para alterações e retificações. A conselheira Ana Maria Maia relatou algumas 

questões sobre plágio.  A conselheira Fernanda Piccolo informou que tal questão está 

sendo trabalhada no Regulamento de Graduação, sendo ratificada tal informação pela 

Coordenadora Geral de Graduação, Luana Silva. O Diretor Clenilson Sousa Junior 

informou que o Regulamento de Convivência foi aprovado no âmbito do CAEG, mas ainda 200 

precisará passar pelo CONSUP para entrar em vigor. Salientou que existe o Regulamento 

de Convivência Virtual, que foi aprovado no início de 2020.  Às dezesseis horas e 

quarenta e cinco minutos, a reunião foi encerrada. Nada mais havendo a registrar eu, 

Susana Costa, encerrei a presente ata. 

 205 

 

 

Para verificação de mais detalhes, favor acessar o vídeo desta reunião no canal oficial do 

IFRJ no Youtube: 

Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=pz1dqzAHl8A  210 
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