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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DO COLEGIADO DE CAMPUS 

(COCAM – ARRAIAL DO CABO) 

12 de novembro de 2020 

 

Aos 12 de novembro de 2020, as 09 horas e 14 minutos iniciou-se a 1ª Reunião Ordinária 1 

do Colegiado de Campus em Arraial do Cabo. A reunião foi presidida pelo Diretor-Geral, de 2 

forma não presencial, na plataforma “Google Meet”, seguindo os protocolos adotados contra o 3 

coronavírus. A reunião contou com a presença dos membros Marcia da Silva, Armando 4 

Martins, Wenderson Buenos Aires, Luiz Henrique da Silveira, William de Jesus Santos e as 5 

assinaturas serão realizadas através do SIPAC. Abertura. David Barreto iniciou a reunião. 6 

Informes. David Barreto informou que, segundo recomendação da reitoria, as reuniões de 7 

Conselho de Campus serão gravadas e inseridas, na íntegra no site do IFRJ. Informou que a 8 

última reunião do CoCam foi em 2019 e tinha a previsão da retomada em março de 2020, mas 9 

com a pandemia e a suspensão das atividades não foi possível. Acrescentou que os conselheiros 10 

externos continuam em suas cadeiras, exceto a conselheira Edneida, pois sua filha se formou e, 11 

automaticamente, a cadeira de representante de pais e responsáveis criou vacância, e que a ideia 12 

inicial era a escolha do substituto em reunião com os pais, o que não foi possível devido à 13 

situação atual. 1. Balanço dos GTs nomeados antes da Pandemia. David Barreto informou na 14 

última reunião foi deliberado sobre a criação de dois grupos de trabalho: o Grupo de Trabalho 15 

responsável pela revisão do Formulário dos Conselhos de Classe e o GT para criação de 16 

parâmetros para eleição de coordenador de curso. David Barreto passou a palavra aos 17 

representantes do GT dos Conselhos de Classe. Bruno Cavalcanti explicou sobre a necessidade 18 

de reformulação do formulário de avaliação docente, que o GT já possuía os membros 19 

constituídos, mas que foi interrompido por conta da pandemia, e sugeriu que os GTs pudessem 20 

ser adiados para se retornar as discussões somente de forma presencial. Acrescentou que devido 21 

à grande demanda dos docentes nesse período, o prosseguimento dos GTs poderia extrapolar as 22 

demandas dos docentes. Armando Martins frisou que esta era melhor sugestão, pois as 23 

demandas atuais são novidades para muitos docentes e por conta disso existe a necessidade de 24 

mais tempo e dedicação. Wenderson Buenos Aires concordou com as palavras do Armando. 25 

Luiz Henrique Silveira concordou com as ideias expostas sobre o tema. David Barreto detalhou 26 

a grande carga de demandas dos servidores envolvidos nesse GT. Wenderson Buenos Aires 27 

informou que na última reunião do CoCam foi escolhida somente a composição e que os nomes 28 

seriam escolhidos e apresentados nessa reunião vigente, o que facilitaria o adiamento do GT 29 

devido à situação atual. Com isso, os conselheiros decidiram, por unanimidade, o adiamento 30 

dos dois Grupos de Trabalho até que sejam retomadas as atividades presenciais. 2. Critérios 31 

para definição de novos membros oriundos dos cursos novos (Redes e Meio Ambiente 32 

Integrado). Bruno Cavalcanti sugeriu que os novos membros do CoCam possam ser escolhidos 33 

através de reunião virtual do colegiado de curso, por consulta por e-mail, ou através da escolha 34 

do corpo docente do curso. Luiz Henrique opinou que, mesmo não tendo aulas presenciais, é 35 

importante a representação desses novos cursos. Questionou acerca de pendências de reuniões 36 

anteriores sobre a questão da escolha de conselheiros.  Wenderson Buenos Aires informou que, 37 

ao contrário da pauta anterior, onde foi mais vantajoso a sua interrupção, é de suma-importância 38 

a escolha dos novos conselheiros das cadeiras em vacância, inclusive a da representação de pais 39 
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de alunos, realizando reunião virtual com esses pais. Armando Martins concordou com as 40 

colocações do Bruno, Luiz Henrique e Wenderson. Acrescentou que no caso dos cursos novos 41 

poderia haver consultas. David Barreto e Bruno Cavalcanti relembraram os diversos 42 

acontecimentos que culminaram na pauta em questão, entre eles, as indagações sobre escolha de 43 

alguns membros, e também da eleição de coordenação do MAM. David Barreto questionou se 44 

as sugestões do Bruno acerca da escolha dos representantes dos novos cursos poderiam ser 45 

atribuídas ao coordenador do curso. Luiz Henrique concordou com a atribuição ao coordenador. 46 

Marcia da Silva perguntou como se procederia se, mesmo depois da consulta regida pelo 47 

coordenador, não houver candidatos. David respondeu que a cadeira ficaria vaga. E afirmou que 48 

nesse caso, o coordenador possui a legitimidade para assumir a cadeira de conselheiro, pois foi 49 

eleito pelos seus pares. Armando concordou com a afirmação. Os conselheiros decidiram, por 50 

unanimidade, que a consulta ao colegiado de curso, seja por e-mail, seja por reunião, seja 51 

conduzida pelos coordenadores do curso de Redes e MAM para eleger os devidos 52 

conselheiros. 3. Proposta de execução financeira para o final do ano. David Barreto 53 

informou que o Diretor de Administração, Marcos Mello, não estaria presente por motivos de 54 

saúde, e que o mesmo se colocou à disposição para responder os questionamentos 55 

posteriormente. Acrescentou que houve uma pequena sobra de verba pois, por conta da 56 

pandemia, o instituto utilizou menos água, luz, materiais de limpezas, entre outros, e que essa 57 

verba foi alocada para o auxílio conectividade. David apresentou slides com as despesas 58 

correntes e de capital. Informou sobre a verba de capital de R$ 400.000 da emenda parlamentar, 59 

onde estão sendo construídos os banheiros, a biblioteca, a pintura geral e sala de eventos. 60 

Informou também sobre a licitação do sistema de combate ao incêndio, também oriunda da 61 

verba dessa emenda, e acrescentou que o campus Arraial do Cabo será o pioneiro no IFRJ a ter 62 

esse sistema. David Barreto detalhou todas as despesas nos slides, informando que sobraram R$ 63 

14.000 e colocou em discussão o que seria feito com essa verba. Wenderson Buenos Aires 64 

alertou acerca do portão da escola que não está bom e se este serviço já está empenhado. David 65 

Barreto disse que dentro dos recursos de capital irá sobrar verba para o conserto do portão. E 66 

que o servidor Hermínio já está fazendo o levantamento de orçamentos. Armando perguntou 67 

como que funciona a logística das compras de uniformes, o estudo dos valores, das 68 

necessidades. David respondeu que foi aproveitado o pregão SRP de São Gonçalo. Lembrou 69 

que os alunos não dispunham de uniformes, que tinham que arcar do próprio bolso e que foi 70 

mais uma conquista para o Campus. A quantidade é calculada de acordo com o número de 71 

estudantes e os estudantes recebem dois uniformes (um reserva), uniforme de educação física e 72 

também jalecos. E que foi comprado com reserva para os futuros períodos. Armando considera 73 

a necessidade legítima, que é a favor da compra de uniformes. Wenderson indagou sobre a 74 

finalidade da pauta se era aprovar o orçamento ou dar destinação à verba remanescente de R$ 75 

14.000. Discursou acerca do modelo do sistema de compras do campus Pinheiral, onde 76 

trabalhou, que era prático. David disse que a intenção era informar sobre o que foi gasto e o 77 

conselho opinar sobre os R$ 14.000. Acrescentou que toda a verba de capacitação ficou na 78 

reitoria, restando apenas R$ 7.000 no campus, ao contrário de 2018 onde muitos servidores 79 

puderam se capacitar. Wenderson indagou sobre o valor dos preços dos uniformes e a 80 

necessidade da justificativa para futuros questionamentos. Bruno disse que existem as devidas 81 

justificativas, porém a equipe da administração que saberia informar precisamente. David 82 

Barreto informou que se houver servidor necessitando de capacitação poderá utilizar a verba. 83 

Wenderson perguntou sobre os detalhes do sistema de combate ao incêndio. David informou 84 

que o Diretor de Administração, Marcos Mello tomou assento à reunião e passou a responder 85 

aos questionamentos. Informou que os materiais de custeio como os de limpeza e outros 86 

materiais estão com ata vigente de São Gonçalo e que necessita do retorno dos setores para 87 

saber acerca da demanda real. Sobre os uniformes, disse que o pregão ainda está sendo 88 
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finalizado e informou que o valor de R$ 45 mil é de todo o quantitativo, mas se a Direção de 89 

Ensino, que é a solicitante da compra, entender que não existe a necessidade de comprar mais 90 

uniformes esse ano, pode adiar para o outro ano e pode ser que sobre mais recursos. David 91 

Barreto perguntou ao Marcos se existe a possibilidade de uma consulta a todos os servidores 92 

sobre a necessidade de capacitação e, se a demanda for maior que a verba disponível, se tem 93 

como remanejar recurso. Marcos Mello informou que o remanejamento não é possível, mas 94 

pode ser usado a rubrica de funcionamento, mas tem que ser justificado corretamente. David 95 

Barreto sugeriu o aumento da verba de manutenção predial por conta das obras e também da 96 

possibilidade da capacitação com prazo para os servidores se manifestarem e solicitou opinião 97 

dos conselheiros. Bruno perguntou se a capacitação seria ainda esse ano. David Barreto 98 

respondeu que pretende, pelo menos, empenhar esse ano. Wenderson se disse a favor da 99 

capacitação. William Santos falou da importância dos cursos para os servidores e que apoia a 100 

capacitação. David Barreto informou que irá se reunir com Marcos para revisar gastos para dar 101 

oportunidade para capacitação. Os conselheiros se mostraram favoráveis aos pontos 102 

apresentados. Encerramento: Não havendo mais nada a ser tratado, encerra-se a reunião às 10 103 

horas e 48 minutos. Eu, William de Jesus Santos, a tudo presente, lavrei a presente Ata que 104 

segue assinada pelo presidente e pelos membros presentes na reunião. Arraial do Cabo, 12 de 105 

novembro de 2020. 106 
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