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Ata da reunião do Conselho Acadêmico de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação realizada no dia 08/04/2019, na 
sala de reuniões da reitoria, às 09h e 30 min, sob a coordenação do Pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-
graduação, Prof. Rodney Cezar de Albuquerque. 
 

Conselheiros presentes: Elicardo Alves de Souza Gonçalves, Suele Maria de Lima, Fernanda Piccolo, Ana Paula da 

Silva, Eline Deccache Maia e Maurício de Sant’anna Junior. 

Presidência do Capog: Rodney Cezar de Albuquerque 

Convidados:  Cherla Matos (Redatora da ata), Caio M. Silva Lamas, Marcel Álvaro de Amorim, Gustavo M. Tavares e 
João Emilio de Assis Reis. 

Reunião iniciada às 90h e 30 min. 

 
Assuntos • Ações Responsáveis Disposição 

 
Atas das 

reuniões dos 
dias 

11/02/2019 
18/03/2019 e 
08/04/2019 

 

Serão aprovadas na próxima reunião do dia 
13/05/2019 

Os 
conselheiros 

e o presidente 
deste 

conselho. 

 
 

 
Apresentação do 
PPC do Curso de 

Pós-Graduação Lato 
Sensu em Gestão de 
Negócios do IFRJ 

Campus São João de 
Meriti  

 

O PPC do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 
Gestão de Negócios do IFRJ campus São João de Meriti 
foi apresentado pelo professor João Emilio de Assis. Ele 
ressaltou a necessidade da implementação do curso, 
considerando a região ser carente de um curso 
direcionado para Empreendedorismo. Informou também 
que houve uma pesquisa de demanda local pelo curso em 
Empreendedorismo. 
O professor também apresentou os componentes do 
projeto, que são: Gustavo Tavares, Caio Lamas e 
Marcel Amorim. 
O professor João Emilio informou que houve uma 
pesquisa no âmbito dos órgãos de interesses no 
curso e a receptividade foi positiva. 
Ele reforçou a necessidade de ofertar o curso à 
comunidade local de São João de Meriti, em 
especial ao IFRJ por ser uma Instituição referência 
no ensino Médio-Tecnológico. 
A Fernanda Piccolo ressaltou que não concorda 
com a ideia do Curso em Empreendedorismo, pois 
no ponto de vista dela, mais uma vez esse tipo de 
curso fortalece o pensamento Neoliberal. Ela e 
alguns outros conselheiros mencionaram alguns 
pontos importantes a serem melhorados e 
acrescentados na Metodologia do Curso em 
implementação. Alguns pontos, por exemplo: carga 
horária do curso; número de alunos X professores; 

Os 
conselheiros 

e o presidente 
deste 

Conselho. 
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reserva de vagas para ações afirmativas; falta de 
maiores informações sobre economia criativa. 
A professora Fernanda Piccolo sugeriu que a equipe 
do projeto incluísse um Plano de Negócio, por ser 
um curso em Empreendedorismo. Inclusive, para 
ela a formação do corpo docente incomodaria pela 
sua composição ser a maioria homens. 
A professora Ana Paula da Silva mencionou que a 
carga horária de 15 horas é muito puxada, podendo 
assim, comprometer a conclusão do curso. Ela citou 
a deficiência de aprendizado, da defesa do TCC e 
na conclusão do curso, tomando como exemplo o 
seu Campus Arraial do Cabo. Outro ponto 
questionado por ela foi a quantidade inicial de 
alunos (24 alunos). Neste questionamento o 
professor Marcel, esclareceu que o número de 24 
alunos está de acordo com o praticado pelo IFRJ. 
Também foi questionado o número de professores. 
Ele informou que já havia interesse de mais 
professores no projeto, e, essa manifestação 
aconteceu após a aprovação do PCC do Curso, 
porém, as providências burocráticas já estão sendo 
atendidas.  
A professora Suele Maria ressaltou que, a área da 
Ciência Sociais, no ponto de vista dela, não foi bem 
detalhada na pesquisa de demanda realizada pela 
equipe do projeto do curso. 
Foi unânime os questionamentos referentes à 
Metodologia do Curso apresentado. 
Por fim, o PCC foi colocado em Votação 
Condicional, que foi concedido à equipe de 
implantação um prazo de duas semanas para a 
realização dos ajustes na Metodologia do Curso. 
Assim foi encerrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os 
conselheiros 

e o presidente 
deste 

Conselho. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEPEL 
APRESENTADO 

PELA EUIPE 
DO RODRIGO 

LEMOS 

A equipe do CEPEL realizou a apresentação do projeto, o 
professor Rodrigo informou que o projeto está no início e 
que a sua implementação é fundamental para a 
comunidade do IFRJ. 
A professora Suele Maria apresentou a relatoria e apontou 
alguns pontos a serem ajustados pela equipe do CEPEL. 
Assim os conselheiros votaram na Implantação do CEPEL, 
portanto, todos aprovaram.  
O Rodney solicitou ao Rodrigo o envio do projeto após os 
ajustes por E-mail. 
Todos os conselheiros presentes decidiram que os assuntos 
discutidos nas futuras reuniões do CAPOG com presença 
mínima de conselheiros, eles fossem discutidos e 
aprovados. Portanto, todos os conselheiros do CAPOG 
presentes concordaram. 
A professora Suele Maria e o Rodney ficaram de verificar 
o local da reunião do CAPOG do dia 29/04/2019. 
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conselheiros 

e o presidente 
deste 

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

Pós-Graduação) 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 
12h:26mm do dia 08/04/2019. 

Observação: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 12h:26mm. 
                                                                                                

                                                                                                    
                              
                                  
                                                                                                       

                                                 

Cherla Santana Matos 
(Assistente de Administração              

– Redatora da Ata) 
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