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Ata da reunião extraordinária do Conselho Acadêmico de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação realizada no dia 

20/08/2018, na sala de reuniões da reitoria – prédio Buenos Aires - , às 9h e 30 min, sob a coordenação da Pró-

reitora de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação, Prof Rodney Albuquerque 

 

Conselheiros presentes: Ana Paula da Silva, Elicardo Alves de Souza Gonçalves, Fernanda Delvalhas Piccolo, 

Fernanda Sá Freire Lefevre, Gabriela Sousa Ribeiro, Jupter Martins de Abreu Junior, Luís Dione Barbosa de Melo, 

Marcia Cristina de Silva. 

Presidência do Capog: Rodney Albuquerque – presente 

Convidados: Kátia Arruda Dias, Milla Bricio, Raphael Reis, Andreia Maria A. Gomes, Bruno Silva de M. Gomes, 

Juliana da Câmara Torres Benicio, José Marcelo Velloso de Oliveira. 

Reunião iniciada às 10h. 

 

Assuntos  Ações Responsáveis Disposição 

Projeto Pedagógico 

do Curso de 

Especialização em 

Gestão de Serviços e 

o Campus Niterói. 

A prof.ª Juliana Benicio apresentou a proposta de 

Projeto Pedagógico do Curso e o Campus Niterói, 

onde acontecerá este curso e os outros 2 propostos 

nesta reunião. Posteriormente foi aberta a sessão de 

perguntas. 

O prof. Raphael questionou se o público era só 

moradores de Niterói, pois o discurso da 

apresentação foi muito direcionado para este 

sentido. O professor também aconselhou a 

flexibilização de formato do TCC, adotando-se 

outros formatos além da tradicional monografia. Por 

conta de o público do curso ser de pessoas que 

também trabalham, é muito difícil se conseguir 

tempo para se dedicar à um trabalho teórico. 

A prof.ª Ana Paula ressaltou que, de forma geral, o 

PPC está incompleto e salientou os seguintes 

pontos: 

- Especificar mais o público-alvo, pois a descrição 

está muito ampla; 

- Falta condições de matrícula, sistema de avaliação 

do TCC e formatos aceitos; 

A prof.ª Fernanda Picollo questionou se o curso 

está alinhado à missão institucional e o que ele 

agregaria à instituição. Fez também as seguintes 

observações/ sugestões: 

- Colocar disciplina Metodologia Científica desde o 

primeiro semestre.  

- Há muitas disciplinas e com carga horária 

pequena, isto significa muitos trabalhos finais.  

- A carga horária docente está excessiva. Como a 

equipe pretende contornar este problema. 

A prof.ª Gabriela sugeriu uma disciplina de 

ergonomia. 

O prof. Bruno pontou que o TCC pode ser um 

formato de cunho prático, como, por exemplo, um 

A prof.ª 

Juliana 

Benicio 

Aprovado por 

unanimidade 

se acatados os 

apontamentos. 
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plano de negócios, uma proposta de mudança 

institucional etc.  

A prof.ª Marcia relembrou que no mestrado 

profissional PCTA são aceitos diversos produtos 

técnicos. E ainda sugeriu uma disciplina de 

seminários inclusive na prorrogação de prazo e que 

a carga horária das disciplinas seja de 30h. 

Em resposta às questões levantadas, a prof.ª 

Juliana Quanto a pertinência do curso com a missão 

do IFRJ, defendeu que o público-alvo é de pessoas 

que trabalham no setor de serviços que não teriam 

como pagar especializações oferecidas a cidade (os 

cursos são todos pagos, mesmo os da UFF). Quanto 

a carga horária docente, defendeu que isso foi 

verificado antes da proposta do curso e que há 

previsão de 70 vagas no campus. Quanto às 

disciplinas curtas (de 15 h), respondeu que assim 

foram organizadas para que os docentes de cada 

disciplina fossem muito especializados no assunto.  

A prof.ª Gabriela sugeriu agregar disciplinas para 

aumentar a carga horária e colocar 2 professores na 

mesma disciplina. 

O prof. Júpiter sugeriu organizar em eixos 

temáticos para que se diminua o número de 

disciplinas.  

O prof. Maurício alertou que é preciso instruir os 

alunos para procurar o comitê de ética antes de 

iniciar trabalhos de pesquisa. 

PROJETO 

PEDAGÓGICO DO 

CURSO 

ESPECIALIZAÇÃOEM 

EDUCAÇÃO E 

NOVAS 

TECNOLOGIAS 

A prof.ª Milla apresentou a proposta de Projeto 

Pedagógico do Curso. Posteriormente foi aberta a 

sessão de perguntas. 

A prof.ª Fernanda Picollo pontuou que também 

neste curso há muitas disciplinas. Além disso 

também é possível flexibilizar o formato do TCC. O 

prof. Maurício concordou.  

A prof.ª Ana Paula elogiou o arranjo das 

disciplinas, com teóricas e práticas se 

complementado. Também ressaltou a relevância do 

curso no momento em que é preciso das 

empoderamento digital aos professores mais 

experientes. A professora questionou se a pesquisa 

faz parte dos objetivos do curso, se for, deve-se 

colocar a intenção nos objetivos do PPC. A 

professora também questionou sobre a relação 

discentes/docente (no caso 18/9), que ela 

considerou alta para a distribuição de orientação. 

Pediu para que se corrigisse, no PPC, a duração de 4 

semestres para 3 semestres. 

A prof.ª Milla respondeu aos questionamentos: 

- A pesquisa é parte dos objetivos, portanto 

Prof.ª Milla 

Bricio 
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acataram a sugestão da prof.ª Ana Paula 

- Quanto aos professores: há professores de 

outros campi já autorizados para participar do curso. 

O número de alunos (18) foi calculado já se 

pensando em possível evasão.  

A conselheira representante dos Técnicos 

Administrativos questionou se o público incluía 

técnicos. A prof.ª Milla respondeu que sim e vai 

mudar o texto no PPC para abrangê-los como 

público-alvo. 

 

PROJETO 

PEDAGÓGICO DO 

CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO 

EM GESTÃO DE 

PROJETOS 

AMBIENTAIS 

Prof. Rafaela Reis e Prof.ª Andreia Gomes 

apresentaram o PROJETO PEDAGÓGICO DO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE 

PROJETOS AMBIENTAIS. Posteriormente foi 

aberta a sessão de perguntas. 

A prof.ª Fernanda Picollo alertou que faltam dia 

e horário no PPC. Ressaltou que, no processo 

seletivo, a distribuição dos pesos das provas (60% 

para prova escrita, 30% para análise de Currículo e 

10% para a entrevista) permite que o candidato seja 

aprovado só com a prova escrita. 

Foi discutido entre os conselheiros o fato de 

haver somente dois professores da área ambiental 

no quadro docente. Isso poderia enfraquecer o 

curso. Foi consenso que é preciso destacar o perfil 

multidisciplinar.  

A prof.ª Ana Paula também ressaltou falta de 

dados da área ambiental no PPC. Propôs as 

seguintes correções no documento: 

- Em “objetivos”, onde se lê “proposição, 

elaboração (...)”, leia-se “ elaboração, proposição”. 

Onde se lê “conservação”, leia-se “proteção”. 

Substituir também a palavra uso.  

Na página 28, sobre a banca, onde se lê 

“preferencialmente”, leia-se “obrigatoriamente”.  

O prof. Raphael sugeriu substituir o nome de 

uma disciplina: de “Metodologia da pesquisa” para 

“Metodologia científica”, para padronizar com os 

outros PPC e haver possibilidade de formar uma 

turma para os três cursos. 

O professor também ponderou que o sistema de 

avaliação do processo seletivo está sendo bem 

restritivo por privilegiar tanto a prova escrita. Pode 

haver problemas no preenchimento das vagas. 

O prof. Rodney sugeriu que o curso aborde, em 

algum momento, informações sobre o patrimônio 

genético, conhecimento tradicional e a legislação 

pertinente.  

As professoras Rafaela e Andreia informaram 

Prof. Rafaela 

Reis e Prof.ª 

Andreia 

Gomes 
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Fernanda Sá Freire Lefevre  
 (Técnica em Assuntos Educacionais ) 

Rodney Cezar de Albuquerque  
(Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-

Graduação) 

Patrícia Silva Ferreira   
(Pró-Reitora Adjunta de Pesquisa, 

Inovação e Pós-Graduação) 

 

que os cursos os cursos aconteceram duas vezes por 

semana no período noturno. Os conselheiros 

alertaram para problemas de segurança que 

poderiam afastar os alunos. Foi sugerido que os 

cursos aconteçam no sábado para resolver este 

problema. Esta medida também otimizaria recursos 

do campus, pois os três cursos aconteceriam no 

mesmo dia.  

Foram acatadas as sugestões sobre: 

- Flexibilização de formato do TCC. O critério 

de avaliação será revisto. 

- Aumento de carga horária; 

- Patrimônio genético; 

- Mudanças no texto do PPC. 

Encaminhamentos 

Foi feito convite aos conselheiros para que 

participassem da mesa redonda “Ações Afirmativas 

na Pós-graduação e o Papel da Heteroidentificação 

no Combate a Fraudes no Ensino Superior do 

Instituto Federal” mediada pelo Prof Rodney 

Albuquerque e ministrada por: Profª Rosália de 

Oliveira Lemos (Campus Nilópolis), Éle Semog e 

Carlos Alberto Medeiros. A mesa é parte da 

programação da XII JIT. 

  

Observação: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 11:30h 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


