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CONSELHO ACADÊMICO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO
ATA DA 17º REUNIÃO
Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e onze, às nove horas, na sala de reuniões
da Reitoria, teve início a 17ª Reunião do Conselho Acadêmico de Ensino de Graduação
(CAEG) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – IFRJ,
em segunda chamada. Estavam presentes a Pró-Reitora de Ensino de Graduação, professora
Mônica Romitelli de Queiroz, que presidiu a reunião, os membros do Conselho: Rafael
Maia de Almeida Bento, representando o professor Guilherme Veloso M. de Almeida
Vilela, Licenciatura em Química (CDuC), a professora Érica da Cruz Faria Lemos - CST
em Processos Químicos (CMar), professor Paulo Roberto de Assis Passos - CST em Gestão
Ambiental (CMar), a Fernanda Delvalhas Piccolo, representando a professora Denise de
Castro - Licenciatura em Química (CNil); o professor Jorge Luiz Pinto Rodrigues - CST
em Produção Cultural (CNil), o professor José Celso Torres – CST Produtos Naturais, o
professor Elton Flach representando o professor Marcelo Bittencourt de Lacerda- CST em
Gestão da Produção Industrial (CNil), a professora Janaína Dória L. Soares - curso de
Farmácia (CReal), a professora Ana Claudia Barbosa, representando a professora Ednéia
Leme - curso de Fisioterapia (CReal), a professora Simone Maria Puresa Fonseca Lima –
curso de Terapia Ocupacional (CReal), a professora Renata Arruda Barros - Licenciatura
em Matemática (CVR), a professor Ana Paula Bemfeito- Licenciatura em Física (CVR) e a
professora Margareth Mara Correa da Silva- Licenciatura em Matemática (CPar). A
professora Mônica Romitelli inicia a reunião apresentando a pauta e abrindo espaço para
inserção de novos temas. Professora Ana Paula sugere para na próxima reunião seja
debatida a possibilidade de instituir a itinerância das reuniões pelos diferentes Campi do
IFRJ. A seguir, houve concordância com a proposta da professora Mônica Romitelli de
inversão da pauta. Dessa forma, a Ata da 16ª reunião CAEG foi lida e aprovada pelos
presentes, por unanimidade. Passando-se ao 2º ponto da pauta, referente aos informes, foi
questionada a possibilidade de utilização do Regulamento das Atividades Complementares
dos cursos de Bacharelados, já que o mesmo será apreciado pelo Conselho Superior
somente em agosto. A orientação dada foi que as normativas estabelecidas pelo futuro
regulamento devem ser consideradas na orientação dos estudantes, já que muitos cursos
precisam dar continuidade ao trabalho de organização das atividades realizadas pelos
estudantes. Dando prosseguimento, foi informado que a Prograd está realizando um
Programa de Formação Permanente de Gestores do Ensino de Graduação voltado aos
Diretores de Ensino. Parte do Programa Graduação em Debate, consiste de reuniões
mensais e de um programa organizado em torno das demandas desse público, com ênfase
na legislação educacional e no sistema de regulação, supervisão e avaliação vigente para o
ensino de graduação. O objetivo é que os gestores do ensino de graduação conheçam estes
processos e norteiem suas ações em bases legais, além de atuarem como multiplicadores em
nível do Campus. Foi informado, também, que haverá reunião para planejamento
estratégico da Prograd, com o objetivo de organizar as ações em andamento ou
identificadas em torno das atribuições definidas para essa pró-reitoria nos documentos
norteadores institucionais. A profa. Mônica compromete-se a disponibilizar o resultado
desse planejamento para o CAEG. Diante do exposto, foi sugerido pelo Prof. Paulo Assis
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incluir na pauta do CAEG o debate sobre revisão do PDI. Prof. Paulo solicita que a Prograd
envie aos conselheiros do CAEG as informações sobre o estágio de apreciação do novo
Regulamento de Carga horária docente pelo Conselho Superior. A professora Mônica
informou aos conselheiros que a equipe Prograd recebeu novos profissionais; a seguir,
apresentou o professor Marcos Freitag e a Pedagoga Cássia Lisboa, discorrendo sobre suas
atribuições na Pró-reitoria. Dando continuidade, esclareceu que será iniciado um processo
de sistematização dos currículos das Licenciaturas ofertadas pelo IFRJ, vislumbrando
identificar um eixo comum entre elas e verificar o atendimento da legislação educacional
vigente para esses cursos. Essa análise terá início a partir das disciplinas pedagógicas, com
a contribuição dos docentes que atuam nessa área. Reforça que o objetivo não é interferir
nos PPCs vigentes, mas sim permitir maior flexibilidade desses currículos, atender a
legislação vigente e orientar o trabalho dos NDE em torno das revisões curriculares ou da
elaboração de novos cursos. Informa que esse trabalho, provavelmente, gerará uma Ação
Normativa, com base nas discussões realizadas. A professora Ana Paula sugere incluir na
pauta da próxima reunião o debate sobre a atuação do docente em vários níveis de ensino e
com carga horária muitas vezes significativa em todos e ainda dar conta de fundamentar-se
na proporção necessária para atuar em determinados cursos, além de realizar as pesquisas e
reflexões. Ainda na pauta de informes, foi comunicada a assinatura do termo de adesão ao
SiSU 2011.2 nos mesmos critérios estabelecidos para a edição anterior, com a inclusão das
vagas dos novos cursos de Bacharelado em Química (Campus Nilópolis), Licenciatura em
Matemática (Campus Paracambi) e vagas remanescentes da Edição 2011.1 em alguns
cursos. A Profa. Mônica comentou a dificuldade encontrada pela Prograd em consolidar o
número de vagas remanescentes em cada curso, já que dependia dos dados existentes no
Campus, nas Secretarias acadêmicas. Relata que poucos Campi responderam a essa
solicitação, de maneira a cumprir o prazo de adesão estabelecido pelo MEC e que isso pode
ter como conseqüência a dificuldade em preencher algumas turmas do semestre letivo
2011.2, caso haja um grande número de cancelamentos. Isso se dará por falta de Lista de
Espera para convocar novos candidatos. Daí a importância da confirmação da matrícula dos
estudantes matriculados no o segundo semestre, de maneira a identificar desistências em
tempo de fazer ajustes ao Termo de Adesão 2011.2, prazo que se encerra no dia 26 de maio
de 2011. Dessa forma, foi reforçada a solicitação anterior, de verificação do número correto
de vagas remanescentes para esse processo. Para próxima reunião, haverá discussão a
respeito da uma proposta de aumento em 10% de vagas autorizadas para oferta, objetivando
criar uma margem de segurança em preenchimento de vagas pelo SiSU. Será avaliada a
viabilidade e a legalidade dessa ampliação, ressaltando-se o respeito pelas condições de
oferta de cada Campus. Também foi sugerido incluir na pauta da próxima reunião, a
elaboração de uma Manual do Coordenador, incluindo os procedimentos operacionais e o
papel do coordenador. A seguir, a Prograd esclareceu sobre o ajuste na carga horária das
atividades complementares, passando para 202,5h nos cursos de licenciaturas para
adequação ao sistema acadêmico. Encerrando-se os informes, o professor Elton Flach
esclareceu que a proposta de política de formação docente busca aproveitar as experiências
do corpo docente do próprio IFRJ. Apresenta as sugestões/estratégias e esclarece que só
recebeu contribuições do CST Gestão da Produção Industrial e CST Produção Cultural e,
por esta razão, acredita que o documento não reflete um trabalho coletivo. Traz também
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algumas propostas a serem apreciadas pelo CAEG. Foi proposto, pelos conselheiros
presentes, a inserção de cursos de treinamento para incêndio. A professora Mônica propõe
que a aprovação do projeto seja na próxima reunião, dia 17 de junho, para que o CAEG
contribua efetivamente. O envio das contribuições ao professor Elton será até o dia
10/6/2011. Como 3º ponto de pauta, segui-se a apresentação da proposta de PPC do Curso
de Bacharelado em Produção Cultural, pelo professor Jorge Rodrigues, que iniciou com a
contextualização e a justificativa da transformação do CST de Produção cultural em
Bacharelado, destacando as dificuldades de inserção no mercado de trabalho do profissional
tecnólogo. Apresenta os dados gerais do curso, contexto educacional, objetivos, perfil do
egresso, perfil do corpo docente e as necessidades futuras em termos de infraestrutura do
campus. A professora Mônica solicitou maior detalhamento das necessidades materiais para
a implantação do curso. Foi respondido que o auditório ainda está em reforma, passando
por uma transformação para operar como Teatro, mas que a obra está paralisada por
problemas com a licitação. Prof. Jorge afirmou que uma parceria com a Prefeitura do
Nilópolis colaborará para a resolução dessa questão. Complementado, a professora Mônica
contextualizou sobre a oferta de cursos de Produção Cultural no Brasil, caracterizada por
diferentes denominações e perfis e pela ausência de uma Diretriz Curricular Nacional.
Comenta sobre a consulta feita pela Prograd ao MEC, especificamente à Diretoria de
Regulação da Secretaria de Educação Superior, por meio da qual foi informada sobre a
impossibilidade de concomitância de um curso tecnólogo e um bacharelado na mesma área
do conhecimento. Afirmou que a Prograd tem acompanhado o debate sobre a
transformação do CST em Bacharelado desde 2009, inclusive incentivando e orientando o
Centro Acadêmico Mário Lago na realização de um evento para debater o perfil e
possibilidades de formação acadêmica do Produtor Cultural. Destaca que previu esse
evento no orçamento da Prograd, para o ano fiscal de 2010, mas que o mesmo não ocorreu
por falta de continuidade dos trabalhos por parte dos estudantes. Comenta, ainda, que além
do suporte técnico, a Prograd envolveu-se “emocionalmente” com a proposta de
transformação do curso de Produção Cultural em Bacharelado, por compreender as
dificuldades enfrentadas pelos egressos. Dado aos impedimentos operacionais de inserção
do novo curso no e-MEC, já que não existe essa denominação no campo referente dos
bacharelados, esclarece que uma das opções possíveis é a criação de um novo curso, em
caráter experimental e assumindo os riscos previstos em Lei. A professora Mônica
esclareceu, ainda, que o trâmite da abertura do novo curso deverá ser feito com
antecedência à oferta das vagas no SiSU. O professor Paulo Assis destacou que a inclusão
das disciplinas ambientais no curso é um ponto positivo, porém chama a atenção para os
pré-requisitos. Pontuou que Ciências Ambientais I é pré-requisito de Ciências Ambientais
II, mas Gestão de Projetos Ambientais não tem pré-requisitos. Acrescentou, ainda, que o
conteúdo de Ciências Ambientais II está sobrecarregado e que a carga horária não é
suficiente para a discussão do tema Educação Ambiental. A professora Ana Paula pontuou
que o curso está contemplando pouco a história das ciências ou a dimensão social das
ciências e sugere a ampliação das concepções das ciências/cultura/construção
antropológicas de cultura, por exemplo. O professor Marcos Freitag retoma o debate sobre
a regulação do ensino de graduação, e lembra que o curso de Produção Cultural da UFF foi
criado pela autonomia universitária e que podemos nos valer dessa autonomia também, mas
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que no momento de reconhecimento poderemos ver o curso sendo reconhecido apenas para
emissão de diplomas, seguido de extinção e impedimento de atuarmos nessa área do
conhecimento por um período de dois anos. O curso da UFF (Niterói) foi reconhecido em
2001, quando as DCNs não estavam estabelecidas para os bacharelados. Já, o curso
ofertado no Campus UFF/Rio das Ostras desde 2005 não passou pelo reconhecimento e
nem está tramitando uma solicitação de renovação de reconhecimento. Informou também
que o curso da Universidade Federal da Bahia está alocado em Comunicação e o curso
Ciências Sociais da UCAM tem a habilitação em Produção e Política Cultural, e não há,
ainda, pedido de reconhecimento. O curso de “Engenharia da Produção” da UNIRIO é uma
‘ênfase curricular’ – linha de formação. Sugere que o Colegiado consulte o CNE,
solicitando um posicionamento, pois resguarda a todos de uma eventualidade futura. A
professora Fernanda solicitou que o prof. Marcos encaminhe toda esta pesquisa feita para
sistematização dessas informações à equipe e aos alunos. A professora Mônica lembrou que
todas essas informações foram passadas em outros momentos ao coordenador do curso.
Professora Fernanda pediu que o contato com a SESU e o e-mail sejam repassados para ela
dar encaminhamento ao processo. O professor José Celso sugeriu que o CAEG aguarde
uma resposta mais concreta dos órgãos superiores e que haja uma reflexão sobre o início da
oferta do curso. Lembrou que vivenciou a situação no CST Química dos Produtos Naturais,
e recomendou que primeiro sejam feitas consultas para depois abrir as vagas. A professora
Mônica relembrou o histórico do curso de Produção Cultural e reafirmou que a Prograd tem
o papel de orientar os processos, seguindo as informações recebidas e que as mesmas são
divulgadas aos interessados. Lembra que o CST Produção Cultural ainda não passou por
reconhecimento, mas está tramitando no sistema e-MEC e que teremos que concluir essa
etapa. A discussão sobre a abertura do curso de bacharelado em Produção Cultural tem
como ênfase as duas possibilidades: consultar o CNE e a legislação vigente ou proceder a
abertura como curso experimental assumindo os riscos, já expostos, sobre o
reconhecimento . Foi sugerido que o Conselho Superior analise a situação e opte pela
consulta ao CNE ou pela abertura do curso em caráter experimental. A professora Mônica
esclareceu que, enquanto Presidente desse conselho, acatará a decisão da plenária. A
proposta de PPC do Curso de Bacharelado em Produção Cultural foi aprovada por 9 (nove)
votos a favor da aprovação e 1 (uma) abstenção. A seguir, o CAEG aprovou a proposta de
apoio ao movimento de reconhecimento profissional do Produtor Cultural por 9 (nove)
votos a favor e 1 (uma) abstenção. Foi acordado que no parecer do CAEG para o Conselho
Superior constará que o projeto foi aprovado e que há reconhecimento por parte deste
conselho da importância do papel do produtor cultural em nossa sociedade. Finalizando,
ficou definido que a Prograd prestará ao Conselho Superior os esclarecimentos necessários
e pertinentes sobre a legislação educacional vigente, para a tomada de decisão. Nada mais
havendo a registrar, eu Janaina de Azevedo Corenza, às 14 horas e 20 minutos, encerro a
presente ata que vai por mim assinada e pelos demais presentes.
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