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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 DO COLEGIADO DE CAMPUS 

(COCAM – ARRAIAL DO CABO) 

22 de abril de 2021 

 

Aos 22 de abril de 2021, as 09 horas e 06 minutos iniciou-se a 1ª Reunião Ordinária do 1 

Colegiado de Campus em Arraial do Cabo. A reunião, presidida por David Barreto de 2 

Aguiar, foi realizada de forma não presencial, na plataforma “Google Meet”, seguindo os 3 

protocolos adotados contra o coronavirus. A reunião contou com a presença dos membros Maria 4 

Aparecida Gomes Ferreira, Marcia da Silva, Armando Martins, Wenderson Buenos Aires, Luiz 5 

Henrique da Silveira, Luciana Avelino Cassiano, William de Jesus Santos e as assinaturas serão 6 

realizadas através do SIPAC. Abertura. David Barreto iniciou a reunião. Informes. David 7 

Barreto informou que a secretária do CoCam, Ana Cláudia, teve que se ausentar por conta de 8 

problemas pessoais de saúde. William Santos informou que os conselheiros Omar Nicolau e 9 

Fernando Oliveira enviaram e-mail informando que se ausentariam da reunião por motivos 10 

pessoais 1. Aprovação da ata anterior. David Barreto indagou sobre a aprovação da ata, que 11 

foi aprovada por unanimidade. 2. Panorama Orçamentário e Financeiro para 2021. Marcos 12 

Mello informou primeiramente o panorama de 2020 para depois demonstrar, detalhadamente, o 13 

de 2021 através de planilha orçamentária. Adicionou que, a princípio, o Campus possuía 14 

recursos disponíveis até no máximo outubro/novembro, mas que o Campus esperava um 15 

complemento orçamentário vindo do Ministério da Educação. Armando Martins sugeriu, por 16 

não conhecer do assunto de forma aprofundada, que os assuntos orçamentários sejam 17 

divulgados com mais antecedência aos conselheiros para melhor compreensão. Marcos Mello 18 

adicionou que o orçamento de 2021 ainda não foi aprovado, que tinha a previsão de ser 19 

aprovado ainda esta semana, mas que o governo, enquanto não aprovasse o orçamento, teria que 20 

enviar duodécimos para o Campus, porém a verba que tem sido repassada é inferior à esperada. 21 

Shirley Marques perguntou se com a aprovação do orçamento seriam sanadas as dificuldades do 22 

Campus. Marcus Mello respondeu que uma semana após a aprovação a verba é enviada aos 23 

campis, normalizando a parte financeira. 3. Parceria municipal para curso de extensão. 24 

Shirley Marques apresentou o projeto Jovem Cidadão em parceria com a Secretaria Municipal 25 

de Assistência Social Trabalho e Renda, O Fundo da Criança e do Adolescente e o Conselho da 26 

Criança e do Adolescente. Explicou todo o trâmite de criação do projeto e sua execução, na qual 27 

os alunos terão um curso de 12 meses, na qual irão receber uma bolsa de auxílio e material de 28 

estudo. O Campus Arraial do Cabo será responsável pelo processo seletivo. Maria Aparecida 29 

perguntou se a ementa da parte do curso que será ministrada no campus, na qual contempla a 30 

disciplina que ela leciona, será criada no Campus. Shirley Marques informou que a ementa será 31 

criada no campus, que será definida pelo docente que irá ministrar o curso 4. Programa 32 

Qualifica Mulher Fluminense. Shirley Marques explicou a dinâmica dos cursos do Qualifica 33 

Mulher, que será iniciado com uma turma no município de Arraial do Cabo. O curso é uma 34 

parceria do IFRJ com o Ministério da Mulher. A Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo é um 35 

parceiro local para ações de divulgação. Maria Aparecida indicou o nome da artesã Cleusa para 36 

um dos cursos. Alexandre Mioth perguntou como seria a seleção dos instrutores do programa e 37 

indicou uma pessoa de Iguaba, também qualificada. Shirley informou que a Dóris foi 38 

inicialmente indicada ao curso pela Coordenadora Geral, porém não pode assumir a função por 39 
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problemas pessoais, com isso, houve a indicação da Cleusa, que possui vasta qualificação e que 40 

seria moradora de Arraial do Cabo. David Barreto informou que esse curso será ministrado em 41 

Arraial do Cabo e, futuramente, em São Pedro da Aldeia, e que a Cleusa possui identificação 42 

com Arraial do Cabo por ser moradora, e que a pessoa indicada por ele ministrasse na cidade 43 

vizinha.  5. Andamento das obras e reformas no Campus. David Barreto apresentou um 44 

panorama detalhado do andamento das obras de reforma e da instalação do Sistema de Combate 45 

ao Incêndio e Pânico. 6. Plano de Enfrentamento à COVID. David Barreto apresentou o plano 46 

criado pela Comissão de Enfrentamento à COVID, com todas as atividades essenciais, obras e 47 

modificações que vêm acontecendo no Campus durante a pandemia, visando a saúde do 48 

servidor e iniciando, inclusive, as tratativas para um retorno presencial seguro.7. Panorama 49 

sobre as tratativas para expansão do Campus. David Barreto apresentou o andamento das 50 

tratativas com a Prefeitura Municipal para expansão da área física do Campus quanto a 51 

possibilidade de cessão de frações ociosas em volta do Campus Arraial do Cabo. O diálogo tem 52 

sido feito com a Secretaria de Educação, Obras, Procuradoria Geral, Gabinete e Câmara dos 53 

Vereadores. Encerramento: Não havendo mais nada a ser tratado, encerra-se a reunião às 10 54 

horas e 46 minutos. Eu, William de Jesus Santos, a tudo presente, lavrei a presente Ata que 55 

segue assinada pelo presidente e pelos membros presentes na reunião. Arraial do Cabo, 22 de 56 

abril de 2021. 57 
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