
 

 
 
Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro  
Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação 
                                   

 

 

Ata da reunião do Conselho Acadêmico de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação realizada no dia 
08/10/2018, na sala de reuniões da reitoria, às 9h e 30 min, sob a coordenação do Pró-reitor de Pesquisa, 
Inovação e Pós-graduação, Prof. Rodney Cezar de Albuquerque. 
 

Conselheiros presentes: Luciana Moisés Camilo, Gabriela Sousa Ribeiro, Júpter Martins de Abreu Junior, Luiz Dione 

Barbosa de Melo, Raphael Salles Ferreira Silva e Fernanda de Sá Freire Lefevre. 

Presidência do Capog: Rodney Cezar de Albuquerque - presente 

Convidados:  Patrícia Silva Ferreira, Marcia Cristina da Silva, Aline Pinto Amorim, Isabel Scrivano M. Stª Bárbara e 
Cherla Matos (redatora da ata) 

Reunião iniciada às 9h e 30 min. 

 
Assuntos • Ações Responsáveis Disposição 

 
 Ata de 
17/09/2018  

 

Ata da reunião do CAPOG do dia 17 de setembro 
de 2018 foi aprovada.  

Aprovada 

Apresentação do 
Curso 

de Especialização 
em Práticas 

Assertivas em 
Didática e 
Gestão da 
Educação 

Profissional 
Integrado à 
Educação de 

Jovens e 
Adultos – EJA,  

A Profª Aline Pinto Amorim, explicou como 
funciona toda a metodologia do curso A 
Especialização em Práticas Assertivas em 
Didática e Gestão da Educação Profissional 
Integrado à Educação de Jovens e Adultos – 
EJA - Pós-Graduação Lato Sensu. Este curso será 
ofertado pelo campus EaD do IFRN - e adaptado 
pelo campus Niterói/RJ - em parceria com a 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
do Ministério da Educação (Setec/MEC). A 
professora informou a todos os conselheiros que o 
processo de seleção dos candidatos é de 
responsabilidade do IFRN, pois o campus 
Niterói/RJ foi contemplado e tem como 
responsabilidade o fornecimento de toda 
infraestrutura, docentes para que o curso de fato 
seja executado. Ela reitera que o curso é do IFRN, 
contudo, ele fornecerá vagas para os alunos do 
IFRJ.  

A professora Gabriela Sousa Ribeira perguntou 
sobre a quantidade de vagas que o IFRN iria ofertar 
ao IFRJ e sobre os polos que seriam contemplados? 
A professora Aline Amorim respondeu: referente às 
vagas, ainda não havia uma quantidade definida. E 
em relação aos polos contemplados, ela informou 
que são 6 (seis) polos do IFRJ foram contemplados, 
que são: Engenho Paulo de Frontin; Pinheiral; São 
João de Meriti; Nilópolis; Rio de Janeiro e Arraial 

Profª  
Aline Pinto 

Amorim 
Aprovado 

http://portal.mec.gov.br/setec-secretaria-de-educacao-profissional-e-tecnologica
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do Cabo. Inclusive a escolha dos polos associados 
foi da CAPES com anuência do reitor Rafael 
Almada e o Colégio de Dirigentes do IFRJ. 
O resultado desse trâmite está previsto para o dia 
22-10-2018. 
O professor Rodney Cezar de Albuquerque, 
informou que a professora Aline Pinto Amorim 
voltaria em breve para fornecer novas informações 
acerca do curso. Todos concordaram em prosseguir 
com o assunto nas próximas reuniões, assim o 
assunto foi encerrado. 

 
 
 

Análise das 
alterações do 

Regulamento de 
Concessão de 

Bolsas de 
Pesquisa e 

Extensão e a 
Portaria Setec nº 

58/2014 
 
 
 
 
 
 

O professor Rodney iniciou o assunto “Regulamento 
de concessão de bolsas de pesquisa e extensão e a 
Portaria Setec nº 58/2014, explicou que houve uma 
revisão pelas suas diretoras (Márcia Cristina e 
Patrícia) dos documentos citados. Foi informado 
que a portaria ainda não havia sido implementada 
pela gestão anterior. 
A Patrícia explicou os seguintes artigos: 1º; 2º;4º; 
6º; 9º para todos os conselheiros e ressaltou a 
importância do Marco Legal da Inovação nas 
construções das ações voltadas para a Pesquisa, 
Inovação e Extensão do IFRJ. Ela enfatizou o 
objetivo do Marco Legal da Inovação e que 
apresentar resultados e transparência no processo. 
Questionado pela conselheira Fernanda sobre o 
termo de outorga, o Rodney respondeu que tanto o 
decreto quanto a portaria são documentos 
complementares. 
O professor Raphael Salles solicitou que o artigo 6º 
fosse discutido pelos membros do CAPOG. Logo a 
Márcia sugeriu que também fosse ouvido a Pró-
reitora Cristiane da PROEX. 
O Rodney explicou o papel dos conselheiros, porém 
há um item na própria construção das políticas 
públicas do IFRJ em discutir e decidir sobre o 
assunto. 
O professor Raphael ressaltou que não discorda que 
seja realizado nesse modelo, desde quando as 
propostas sejam encaminhadas e discutidas no 
CAPOG. 
O Rodney enfatizou a importância do papel dos 
conselheiros no processo e informou que será 
concedido um espaço para que todos os conselheiros 
compartilhem políticas públicas e sugestões para 

Profº Rodney 
Cezar de 

Albuquerque 
Profª Márcia 
Cristina da 

silva e 
Patrícia Silva 

Ferreira. 
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aprimoramento das ações desse conselho.  
Ficou combinado que os documentos seriam 
enviados ao CONSUP, caso aprovado, na próxima 
reunião alguém da PROEX viria à reunião discutir o 
assunto e realizar ajustes, se necessários. 
Por fim, ficou acordado por todos presentes que o 
assunto fosse retornado para discursão na próxima 
reunião.  
 

Informes Gerais 

A Patrícia e o Luiz Dione foram eleitos para 
construir a relatoria sobre o Regulamento de 
Concessão de Bolsas de Pesquisa e Extensão. 
O Luiz Dione questionou que o regulamento não 
restringe a abertura de edital para mestrado. A 
Márcia explicou que a princípio não seria possível, 
porém a Patrícia informou que é possível abrir 
editais via rede em parceria com as empresas.  
A Márcia explicou que iria pesquisar sobre o 
assunto e daria uma resposta em breve. 
O professor Raphael Salles mostrou-se interessado 
em estudar a viabilidade de cadastrar o IFRJ como 
polo no PROFNIT (Programa de Pós-Graduação 
em Propriedade Intelectual e Transferência de 
Tecnologia para a Inovação. Stricto sensu). Todos 
os conselheiros concordaram com a proposta e 
elogiaram a atitude do docente- conselheiro do 
CAPOG. Ele solicitou a disponibilidade da lista 
com os nomes dos conselheiros na portaria para 
melhor identificação e segurança de todos os 
servidores do IFRJ. 
A diretora de Pesquisa Básica e Aplicada informou 
a todos que está com um projeto de visitação aos 
Campi do IFRJ para conhecer melhor as demandas 
e sugestões e que o feedback desta ação será 
compartilhado com todos os membros do CAPOG. 
Patrícia diretora da Agência de Inovação informou 
aos membros do CAPOG presentes que realizar 
reuniões com a comunidade IFRJ para tratar de 
demandas reprimidas, parceria do IFRJ com o 
Firjan, Programa de Inovação, Registro de Pesquisa 
realizado com a Comissão de Biodiversidade, irá 
também criar um cadastro online simples, tutorial 
sobre a inovação. Todas essas ações serão 
apresentadas em breve aos membros do CAPOG. 
A Márcia informou aos membros do CAPOG que a 
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Rodney Cezar de Albuquerque  
(Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e 

Pós-Graduação) 

servidora Isabel membro da equipe PROPPI será 
responsável pelos as seguintes comissões: Comissão 
de Ética no Uso de Animais (CEUA); Comissão 
Nacional de Biodiversidade (CI-Bio) e o Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP). Ela explicou sobre a 
participação dos coordenadores de pós-graduação na 
elaboração do relatório de gestão, que irá realizar 
um workshop com todos os coordenadores para 
trocar experiências e construir um relatório 
simplificado. Também informou que já auferiu o 
resultado da avaliação do evento JIT e já está 
providenciando a data de premiação da JIT, assim 
que todas as ações estiverem consolidadas, serão 
apresentadas aos membros do CAPOG.  

Observação: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 12:00h 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 Cherla Santana Matos 

(Assistente de Administração – 
Redatora da Ata) 
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