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Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às dez horas e cinco minutos, na sala 

de reuniões da Reitoria do Instituto Federal do Rio de Janeiro, teve início a terceira reunião 

extraordinária do Conselho Superior do IFRJ, no ano de 2015, sob a Presidência do Magnífico 

Reitor, Paulo Roberto de Assis Passos.  O Presidente contou com a presença dos (as) senhores 

(as) Conselheiros (as): Marilda Pimenta Melo (Representante Titular FIRJAN), Eurico 5 

Marchon Neto (Representante Suplente SEDEIS), Rodney Cezar de Albuquerque 

(Representante Titular Diretores-Gerais), João Gilberto da Silva carvalho (Representante 

Suplente Diretores-Gerais), Cristiane Henriques de Oliveira (Representante Titular Diretores-

Gerais), Florinda do Nascimento Cersósimo (Representante Suplente  Diretores-Gerais), 

Marcus Vinícius da Silva Pereira (Representante Titular Docente),  Marco Aurélio Passos 10 

Louzada (Representante Titular Docente), Shaiene Costa Moreno (Representante Suplente 

Docente), Marco Aurélio do Espírito Santo (Representante Titular Docente), Ivone Elisabeth 

Van Der Made (Representante Suplente Docente), Fabiano Godinho Faria (Representante 

Titular Docente), Jefferson Robson Amorim da Silva (Representante Titular Técnico-

administrativo), Joana Darc Machado Pereira (Representante Titular Técnico-administrativo), 15 

Otávio Pereira Carneiro (Representante Titular Técnico-administrativo), Jane Francisco da 

Silva Valpassos (Representante Titular Técnico-administrativo), Alex de Oliveira Gomes 

(Representante Titular Discente), Marcius Henrique da Silva Borges (Representante Suplente 

Discente) e Johnes Hebert Victal Evangelista (Representante Titular Discente). Estiveram 

ausentes os conselheiros, Paulo Roberto Wollinger (Representante Titular MEC – sem 20 

justificativa), André Luiz Santos (Representante Titular FECOMERCIO – sem justificativa), 

José Firmino Nogueira Neto (Representante Titular FAPERJ- sem justificativa), João Jorge de 

Araújo (Representante Titular CTB – sem justificativa), Ana Claúdia da Silva Rodrigues 

(Representante Egressos – sem justificativa), Glaucia Santos da Silva (representante Egressos – 

sem justificativa) e Madonna Suelen Melo Eiko (Representante Titular Discente – sem 25 

justificativa). E como convidados, estiveram presentes Paula de Miranda Costa Maciel 

(Presidente da Comissão Eleitoral – Campus Realengo), Elisabete Barbosa de Paula Barros e 

Élida da Conceição Jorge (elaboradoras do plano de curso técnico integrado ao Ensino Médio 

em Agroindústria). Dando início à Ordem do Dia, o Presidente agradeceu a presença dos 

Conselheiros e ressaltou a necessidade desta reunião extraordinária. Em seguida, apresentou os 30 

informes: Resolução Ad Referendum Nº 19 (Regulamento e Cronograma das eleições para 

Direção Geral do Campus Realengo); Resolução Ad Referendum Nº 23 (Regulamento e 

Cronograma das eleições para Direção Geral do Campus Caxias); Resolução Ad Referendum 

Nº 24  (Regulamento e Cronograma das eleições para Direção Geral do Campus Caxias); 

Resolução Nº Ad Referendum Nº09 (Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI);  35 

Resolução Ad Referendum Nº 10 (Projeto Pedagógico Institucional - PPI); Indicação de 

representantes para a criação de Grupo de Trabalho para Qualificação, e indicação de 

representante para CPA. Com relação à pauta do dia, foram os seguintes pontos: Projeto 

Pedagógico do Curso de Pós-Graduação em Ciências Ambientais em Áreas Costeiras e 

implementação do Curso Técnico em Agroindústria (Integrado). O presidente informou sobre o 40 

recredenciamento institucional que obteve conceito 4. Disse ainda que essa nota é provisória, 

sendo necessária a homologação do Conselho Nacional de Educação. O presidente disse que 

em reunião de gestão ampliada com os Diretores e Pró-Reitores, este documento será norteador 

para desenvolver ações e necessidades do Instituto. Em seguida, o presidente submeteu aos 

conselheiros o referendo das Resoluções aprovadas Ad Referendum. O conselheiro Rodney 45 

perguntou se estaria correto apresentar o Ad Referendum em informe ou como pauta para 

aprovação. O presidente disse que o procedimento é informar, para, em seguida, solicitar o 

referendo dos conselheiros. Em seguida, os conselheiros aprovaram as Resoluções 19, 23 e 24. 

O conselheiro Rodney se absteve. Dando continuidade, o presidente seguiu para a 
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homologação do resultado final das eleições de Diretor-Geral do Campus Realengo. A 50 

presidente da Comissão Eleitoral de Realengo, a servidora Paula Maciel, leu a Ata de apuração. 

O presidente disse que houve o pedido de recurso do candidato vencido, Fernando de Oliveira 

Bezerra, e foi solicitada a leitura do resultado do recurso. A presidente atendeu o pedido e fez a 

leitura do resultado. Antes de iniciar a leitura do pedido de impugnação, o servidor Fernando 

de Oliveira Bezerra chegou à sala de reunião. O presidente perguntou ao servidor Fernando se 55 

ele gostaria de participar da reunião do ConSup. O conselheiro Fabiano Godinho Faria 

respondeu que o servidor foi convidado por ele, baseando-se no Regimento. O presidente 

orientou que é necessária uma comunicação prévia e que qualquer solicitação seja dada no 

início da reunião para ser referendada pelos conselheiros. Em vista disso, o conselheiro 

Jefferson Amorim solicitou ao presidente a presença da candidata vencedora, a servidora Elisa 60 

Poças, para participar da reunião, tendo em vista que o outro candidato se encontrava no 

recinto. Em seguida, a servidora Elisa Poças entrou na sala para participar da reunião. O 

presidente solicitou que a presidente da Comissão Eleitoral fizesse a leitura do pedido de 

impugnação e do resultado do pleito e, depois, a leitura do julgamento da comissão.  Após a 

leitura, o conselheiro Jefferson perguntou qual seria o nome da professora que emitiu e-mail 65 

relatando que a Chapa 1 seria voltada para o corpo técnico-administrativo. O presidente 

submeteu aos conselheiros o julgamento da Comissão Eleitoral. Os conselheiros disseram que 

concordavam com a Comissão. O conselheiro Fabiano Godinho solicitou que antes do 

Conselho se posicionar e se decidir, os candidatos pudessem se pronunciar para, em seguida, o 

Conselho avaliar. Foi consenso entre os conselheiros ouvir as partes. Foram dados 5 minutos 70 

para cada candidato. Em seguida, o servidor Fernando Bezerra disse que seria necessário obter 

um Parecer do Procurador para esclarecimentos. Enfatizou a carta emitida pela coordenadora 

de Terapia Ocupacional, em que a referida fez menção aos técnicos-administrativos, 

desrespeitando a classe e declarou que a professora Elisa Poças tinha se beneficiado no 

processo eleitoral pois exercia a função de Diretora de Ensino no Campus. Por fim, o servidor 75 

Fernando Bezerra solicitou aos conselheiros uma reflexão. Em seguida, a servidora Elisa Poças 

fez sua defesa. Disse que não haveria impedimento de uma Diretora de Ensino se candidatar ao 

cargo de Diretor-Geral, tendo como exemplo a última eleição para Reitor, em que todos os 

candidatos ao pleito estavam ocupando um cargo. Com relação à carta da professora, ela pediu 

desculpas, disse que não seria o pensamento dela e não teria como se responsabilizar pelas 80 

atitudes alheias. Para finalizar, ela pediu aos conselheiros que avaliassem o relatório, 

analisando o número de votos da referida candidata. A conselheira Jane Valpassos relatou, 

referindo-se à carta da Coordenadora do curso de Terapia Ocupacional, que esse tipo de 

comportamento deve ser combatido na instituição em defesa dos técnicos. A instituição não 

funciona apenas com os servidores docentes. Solicitou retratação por parte desta professora 85 

com relação a esta carta. O conselheiro Jefferson Amorim elogiou o trabalho da Comissão 

Eleitoral e achou lamentável o e-mail da Coordenadora do curso de Terapia Ocupacional com 

relação ao segmento técnico-administrativo. Com relação à candidatura da servidora Elisa 

Poças, não haveria previsão legal que impedisse um candidato que possui cargo de direção de 

se candidatar. O conselheiro Fabiano Godinho disse que há uma diferença entre ética e 90 

legislação, e que infelizmente os técnicos-administrativos são assediados. Em seguida, 

perguntou qual dos dois segmentos tem maior poder de influência sobre os alunos e em que 

medida esse e-mail poderia ter sido decisivo para o resultado da eleição. Solicitou o parecer do 

Procurador para avaliação dos fatos. O conselheiro Jefferson disse que quase 100% do 

segmento técnico-administrativo compareceu e votou. A candidata Elisa Poças salientou que o 95 

e-mail influenciou no resultado da eleição, devido ao expressivo número de votos do segmento 

técnico-administrativo para o outro candidato. A conselheira Maria de Fátima ratificou a 

existência da diferença entre os segmentos docentes e técnicos-administrativos. Solicitou uma 
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retratação pública por parte da professora que emitiu a carta e pediu que a Comissão de Ética 

averiguasse esse fato. A título de esclarecimento, o presidente do Conselho Superior disse que 100 

a Comissão de Ética está em pleno funcionamento e que o presidente é o servidor Paulo 

Chagas. O Conselheiro Marco Aurélio Louzada parabenizou os candidatos pela coragem de se 

candidatar, por serem tarefas extremamente difíceis e achou cabível uma retratação por parte 

da professora com relação ao e-mail por ela enviado. O conselheiro Johnes Evangelista disse 

que os alunos são vítimas quando ocorre processo eleitoral e afirmou que o e-mail influenciou 105 

no processo e lamentou pelo acontecido. O presidente do ConSup ressaltou que houve 

ausências de alunos votantes e também o significativo número de docentes que se abstiveram. 

Em seguida, relatou que a Reitoria já havia tomado as providências, solicitando parecer ao 

Procurador Federal do IFRJ. Em seguida, o presidente leu o parecer: a formalização da 

condução da professora Lúcia se deu no trâmite normal pois ela era a substituta oficial. O 110 

conselheiro Fabiano solicitou a homologação do resultado para a próxima reunião. O 

presidente esclareceu que o propósito desta reunião era a homologação do resultado, em 

virtude do prazo final do processo eleitoral. Salientou que se não for homologado nesta 

reunião, haveria uma nova eleição e perguntou novamente aos conselheiros se o recurso seria 

procedente ou improcedente. Em regime de votação, o presidente perguntou aos conselheiros 115 

se julgariam improcedente o recurso. Houve 12 votos dos conselheiros julgando improcedente 

o recurso. Houve 3 abstenções. Após a votação, foi homologado o resultado final para Direção-

Geral do Campus Realengo. Em breves palavras, o presidente agradeceu aos candidatos pela 

coragem por terem participado do processo eleitoral. Em seguida, a conselheira Maria de 

Fátima perguntou quanto à retratação da professora. O presidente disse que estaria registrado 120 

em ata a solicitação e lembrou que retratação é de fórum pessoal. O conselheiro Eurico 

lembrou que já instaurada uma Comissão de Ética, talvez coubesse à referida Comissão tratar 

do assunto com a professora. Disse também que a Comissão de Ética poderia nortear as futuras 

eleições. O presidente disse que o e-mail e as redes sociais fazem parte do processo eleitoral e 

lamentou que tenham sido utilizados de forma indevida. Com relação à Comissão de Ética, eles 125 

respondem apenas quando há uma solicitação. Sugeriu que os conselheiros encaminhassem a 

solicitação à secretaria do ConSup, para ser encaminhado à Comissão de Ética. O conselheiro 

Rodney entendeu que não caberia ao ConSup encaminhar à Comissão de Ética o pedido de 

retratação, por não ser uma questão de unanimidade. Em regime de votação, o presidente 

perguntou aos conselheiros se seria procedente encaminhar essa questão à Comissão de Ética. 130 

Houve 11 votos a favor do encaminhamento e 3 abstenções. Em seguida, o presidente solicitou 

3 conselheiros para redigirem o documento que será encaminhado à Comissão de Ética. Os 

redatores serão os conselheiros Jane Francisco da Silva Valpassos, Jefferson Robson Amorim e 

Marco Aurélio Louzada. O conselheiro Marcus Vinicius relatou a preocupação de tudo ser 

fiscalizado e qual seria o limite. A conselheira Florinda ressaltou que a forma como foi 135 

colocada deve ser o foco. A conselheira Cristiane disse que todos os servidores teriam 

responsabilidade e é lamentável que o Instituto tenha essa dicotomia quanto aos segmentos. 

Em Ordem do Dia, o professor João Gilberto Carvalho, atual diretor do Campus Arraial do 

Cabo, fez a apresentação do curso de Pós-Graduação Ciências Ambientais em Áreas Costeiras. 

Relatou que foi criado um Grupo de Trabalho no qual foi produzido um documento que 140 

sinalizava a necessidade de entender o que a comunidade desejava. Disse que foi criado outro 

GT que elaborou a proposta do curso de especialização em áreas costeiras, sendo aprovado 

pelo CAPOG. Após apresentação, os conselheiros colocaram as contribuições. O conselheiro 

Jefferson parabenizou a apresentação e perguntou como esse curso vai atender a comunidade e 

o público externo. O conselheiro João Gilberto enfatizou que a questão ambiental é um assunto 145 

efervescente na região e especulou que as instituições parceiras têm o poder de absorver os 

alunos. O conselheiro Jefferson também perguntou quanto ao laboratório e biblioteca. O 
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conselheiro João disse que há três laboratórios e também a biblioteca do Instituto de Estudos 

do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM). O conselheiro Marco Louzada parabenizou pelo 

trabalho e em seguida fez algumas perguntas. Com relação aos professores do Jardim Botânico, 150 

perguntou onde seriam ministradas as aulas. O conselheiro João disse que faz parte da proposta 

que as aulas também sejam ministradas em outros locais. Lembrou que o Instituto tem um 

contrato com empresa de transporte, podendo fazer o translado desses alunos, que será de 

forma eventual. O conselheiro Marco Louzada achou que 25 alunos em uma turma seria um 

número elevado para o ingresso na pós-graduação. O conselheiro João disse que os contextos 155 

são diferentes. O conselheiro Marco Louzada observou que várias disciplinas serão ministradas 

por colaboradores externos e perguntou se, havendo imprevistos, quem ministraria essas 

disciplinas. O conselheiro João disse que caberá ao Colegiado do curso resolver essas questões. 

Após as contribuições dos conselheiros, o curso latu sensu foi aprovado por aclamação pelos 

conselheiros. Em seguida, a servidora Élida da Conceição Jorge fez a apresentação do Curso 160 

Técnico em Agroindústria (integrado). O curso se enquadra no eixo de produção de alimentos e 

terá duração de 3 anos. A proposta seria oferecer esse curso na modalidade integrado para 

atrair maior público externo. O Conselheiro Rodney parabenizou a servidora e disse que se 

sente orgulhoso por uma afro-brasileira ter apresentado tão bem a proposta do curso. O 

conselheiro Marco Aurélio Louzada também a parabenizou e solicitou que a disciplina de 165 

Gestão de Impacto Ambiental não fosse ministrada no primeiro ano do curso. O conselheiro 

Jefferson perguntou acerca da biblioteca. A servidora Élida respondeu que atualmente 

consegue atender ao público. O conselheiro Jefferson perguntou qual seria o impacto com 

relação ao corpo docente que atualmente ministra o curso técnico em agroindústria na 

especialidade EJA. A servidora respondeu que futuramente será necessário concurso para a 170 

área. A conselheira Florinda concordou com o conselheiro Marco Louzada na questão da 

disciplina Gestão de Impacto Ambiental para alunos do primeiro período, e entendeu que esse 

tema deveria permear outras disciplinas. A conselheira Joana disse que a preocupação com o 

meio ambiente já seria uma prática diária dos servidores do campus. O presidente agradeceu ao 

grupo pela apresentação e pelo trabalho. Enfatizou a necessidade de aumentar o número de 175 

alunos do campus Pinheiral, devido ao custeio da manutenção da fazenda, lembrando que o 

orçamento está baseado no número de alunos. Sentiu-se preocupado pela quantidade de 

disciplinas e sugeriu futuramente a possibilidade do regime ser semestral. Após as 

contribuições dos conselheiros, o curso técnico em Agroindústria foi aprovado por aclamação. 

O conselheiro Marcus Vinicius solicitou que o histórico e parecer dos cursos que são 180 

aprovados pelos conselhos acadêmicos fossem encaminhados aos conselheiros. O conselheiro 

Rodney solicitou concurso docente para o curso de Jogos Digitais. O presidente disse que o 

concurso está previsto. O conselheiro Jefferson solicitou o posicionamento oficial do RSC e 

perguntou sobre a progressão per saltum. Disse que a referida progressão é realizada em alguns 

institutos do país e lembrou que foi promessa de campanha para Reitor. O presidente 185 

respondeu que todos os compromissos são atendidos, desde que tenham um amparo legal para 

que sejam realizados. Lembrou que já havia informado a este Conselho de que há um Parecer 

da Diretora da Gestão de Pessoas da SETEC, referente à impossibilidade de concessão da 

progressão per saltum para servidores técnicos-administrativos. O presidente disse ainda que, 

solicitou na Câmara de Gestão de Pessoas do CONIF, esse assunto como pauta. Com relação 190 

ao RSC para os servidores técnicos-administrativos, ainda não seria um dispositivo legal. Disse 

ainda que foi encaminhada uma carta do CONIF ao MEC, favorável à concessão do RSC para 

os técnicos-administrativos. O Presidente agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião 

às 13 horas e 40 minutos, e, nada mais havendo a ser tratado, eu, Viviane Jordão, Secretária do 

Conselho Superior, encerro a presente ata, que seguirá assinada por mim e pelo presidente. 195 
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