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Ata da reunião do Conselho Acadêmico de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação realizada no dia 11/02/2019, na 
sala de reuniões da reitoria, às 9h e 30 min, sob a coordenação da Diretora de Pesquisa, Inovação e Pós-
graduação, Profª. Márcia Cristina da Silva. 
 

Conselheiros presentes: Maurício de Sant’Anna Junior, Raphael Salles Ferreira Silva, Elicardo Alves de Souza 

Gonçalves, Gabriela Sousa Ribeiro, Eliezer Menezes Pereira, Júpter Martins de Abreu Junior, Ana Paula da Silva e 

Eliene Deccache Maia. 

Presidência do Capog: Márcia Cristina da Silva (representou o presidente do CAPOG) 

Convidados:  Cherla Matos (Redatora da ata) 

Reunião iniciada às 9h e 30 min. 

 
Assuntos • Ações Responsáveis Disposição 

 
 Ata do dia  
 10/12/2018 

 

Ata da reunião do CAPOG do dia 10 de 
dezembro de 2018 foi aprovada. 

Os 
conselheiros e 
o presidente 

deste 
conselho. 

 
 

Apresentação do 
Regimento Interno 
aos Conselheiros. 

A Profª Márcia Cristina da Silva, apresentou o 
Regimento Interno aos conselheiros. Todos 
mantiveram o texto anterior, sem nenhuma 
modificação. Dessa forma, o Regimento foi 
aprovado e encaminhado para o CONSUP.  
 

Profª. Marcia 
Cristina  

 
 

Aprovado 

 
Regulamento Geral 

dos Cursos de  
Pós-Graduação 

Lato 
Sensu. 

 
 
 

A Profª Márcia Cristina da Silva, discutiu o artigo 
13. Do regulamento. Porém, os membros 
solicitaram que as alterações realizadas fossem 
levadas aos coordenadores de pós-graduação. 
Inclusive, eles solicitaram que o parágrafo fosse 
contemplado a portaria 17/2016, na questão de 
adequação de horas- aula a hora-relógio. 

Profª. Marcia 
Cristina  
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Informes Gerais 

O professor Júpter Martins de Abreu Junior, não 
pode comparecer à reunião, contudo, enviou a 
relatoria por e-mail e deixou a disposição dos 
conselheiros realizar a discursão do assunto na 
próxima reunião, pois ele estaria presente para 
explicar a sua pesquisa e sanar possíveis dúvidas. 
A professora Fernanda Piccolo não pode 
comparecer à reunião e informou que a relatoria 
seria apresentada na próxima reunião do CAPOG. 
A Márcia informou que a PROPPI enviaria os 
arquivos enviados pelo professor Júpter aos 
conselheiros. Ela também informou que havia 
criado um documento com orientações para a 
formalização de curso de Pós-graduação lato 
sensu no IFRJ. Os membros solicitaram a ela a 
criação do mesmo documento para o curso stricto 
sensu. 
A professora Ana Paula da silva solicitou  
à Diretora de Pesquisa mais atenção as 
solicitações de abertura de novos cursos pelo 
campus, especificamente, na questão de Estudo de 
Demanda Local. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profª. Marcia 
Cristina 

Observação: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 12:30h 
 
                                                                                                      
                                                                                                    

                              
                                  
                                                                                                                 

Cherla Santana Matos 
(Assistente de Administração              

– Redatora da Ata) 

Márcia Cristina de Silva 
(Diretoria de Pesquisa Básica e 

Aplicada - PROPPI) 


	Assuntos
	 Ações
	A Profª Márcia Cristina da Silva, discutiu o artigo 13. Do regulamento. Porém, os membros solicitaram que as alterações realizadas fossem levadas aos coordenadores de pós-graduação. Inclusive, eles solicitaram que o parágrafo fosse contemplado a portaria 17/2016, na questão de adequação de horas- aula a hora-relógio.


