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Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às treze horas e quarenta e 1 

quatro minutos, na sala de reuniões da Reitoria do IFRJ, localizada na Praça da Bandeira, 2 
deu-se início à 7ª reunião extraordinária do Conselho Superior do IFRJ, sob a presidência 3 
do Presidente do Conselho Superior Reitor Substituto João Gilberto da Silva Carvalho. 4 

Estiveram presentes os conselheiros: André Luis Rosário dos Santos (Representante 5 
Titular Fecomércio – RJ), Eurico Marchon Neto (Representante Titular SEDEIS-RJ), 6 
Elisa Suzana Carneiro Pôças (Representante Titular Diretores-Gerais), Tiago Giannerini 7 
da Costa (Representante Titular Diretores-Gerais), Maria Celiana Pinheiro Lima 8 
(Representante Titular Diretores-Gerais), Fernando Ribeiro Gonçalves Brame 9 

(Representante Titular Docentes), Neli Maria Castro de Almeida  (Representante Titular 10 
Docentes), Leonardo Emanuel de Oliveira Costa (Representante Suplente Docentes), 11 
Bruno Campos dos Santos (Representante Titular Docentes), Edison Cesar de Faria 12 
Nogueira (Representante Suplente Docentes), Eládio Bandeira de Lima Filho 13 
(Representante Titular Técnico-Administrativos), Maria Victoria Arantes Martin 14 

(Representante Suplente Técnico-Administrativos), Adão de Assis Ferreira Junior 15 

(Representante Titular Técnico-Administrativos), Fábio Carlos Macêdo (Representante 16 

Titular Técnico-Administrativos), Ada Guagliardi Faria (Representante Suplente 17 
Técnico-Administrativos), Fernanda Paixão de Souza Gouveia (Representante Titular 18 
Técnico-Administrativos), Sher Machado de Souza (Representante Titular Discentes), 19 
Wagner de Medeiros Bastos (Representante Suplente Discentes),  Julia Alves Pereira 20 

(Representante Titular Discentes), Paulo André de Barros (Representante Suplente 21 
Discentes), Marco Antônio de Almeida Villanova (Representante Titular Discentes) e 22 

Maria José Credes (Representante Suplente Discentes). 1. Expediente – 1.1 Aprovação 23 
da Ata da 3ª reunião ordinária do dia 16/10/2019 – Todos aprovaram. 1.2 24 
Homologação das resoluções, ad referendum – A resolução nº 61 de novembro de 2019 25 

que versa sobre a reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Informática 26 
Integrado no campus Arraial do Cabo foi aprovada por unanimidade. 2. Informes – 2.1 27 

Apresentação dos novos conselheiros – A Secretaria de Estado de Desenvolvimento 28 

Econômico, Energia e Relações Internacionais indicou Eurico Marchon Neto que irá 29 

substituir como membro suplente Sergio Augusto Murta Coutinho. 2.2 – Homenagens 30 

aos servidores e estudantes que representaram o IFRJ nos jogos dos Institutos 31 
Federais - O presidente entregou os certificados para os homenageados presentes.  2.3 – 32 

Apresentação do plano de oferta de alimentação e construção dos restaurantes nos 33 
campi – A nutricionista Jane Kellen da Diretoria de Assistência Estudantil 34 

(DIRAE/PROEX) informou que foram realizados estudos preliminares, baseados com a 35 
realidade de cada campus, junto com o setor da Engenharia para a implantação dos 36 
restaurantes; além disso, atentou que é exigência que cada campus tenha 1 (um) 37 

nutricionista concursado pelo IFRJ que, no momento, possui 5 (cinco).  A conselheira 38 
Elisa perguntou qual será o modelo de refeitório. Jane esclareceu que será o de preparação 39 

das refeições no local por questões sanitárias e de custo/benefício. O conselheiro Tiago 40 
Giannerini relembrou da importância do Instituto em oferecer alimentação, pois muitos 41 
alunos não possuem recursos próprios para se manter, além do descumprimento da lei 42 

que versa sobre o assunto tratado.  O conselheiro Leonardo Costa questionou com qual 43 
recursos financeiros irão implantar os restaurantes. O Pró-Reitor de Planejamento e 44 
Administração Igor Valpassos esclareceu que a Secretaria de Educação Profissional e 45 
Tecnológica (SETEC) tem trabalhado com alguns pontos principais de investimentos 46 

como segurança e combate a incêndio e para o ano de 2020, são acessibilidade e 47 
alimentação estudantil; porém o Instituto tem solicitado verbas específicas como termo 48 
de execução descentralizado (TED) e Emendas Parlamentares para construções dos 49 
refeitórios.  A conselheira Julia Pereira elaborou uma proposta de merenda seca para ser 50 
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oferecida aos alunos até a implantação dos refeitórios nos campi pelo Instituto. O 51 

presidente solicitou que fosse enviado o documento para o e-mail do Conselho Superior 52 
para ser avaliado pelos conselheiros e inserido na próxima reunião. A conselheira Neli 53 
Almeida sugeriu a criação de uma comissão para acompanhar o processo de implantação 54 

dos refeitórios e que seja ponto de pauta para a próxima reunião do Conselho Superior.  55 
A diretora de engenharia (DEN) Monica apresentou a situação e as demandas de todos os 56 
campi. O conselheiro Marco Villanova informou que o valor destinado para o auxílio-57 
alimentação estudantil, no campus Avançado Resende foi remanejado para pagamento de 58 
visita técnica do curso de Técnico em Turismo. Sendo assim, o presidente solicitou que a 59 

secretaria do ConSup enviasse e-mail solicitando esclarecimentos sobre remanejamento 60 
citado. 2.4 - Análise do Decreto nº 9.991/ 2019 que dispõe sobre a política nacional 61 

de desenvolvimento de pessoas da administração pública federal direta, autárquica 62 
e fundacional e regulamenta dispositivos da lei nº 8.112/1990 quanto a licenças e 63 
afastamentos para ações de desenvolvimento – O Diretor da Diretoria de Qualidade de 64 

Vida e Desenvolvimento de Pessoas (DQDP) Fernando Beserra esclareceu sobre algumas 65 

inovações no Decreto como a necessita do Instituto de se adequar ao Decreto no que tange 66 

a capacitação dos servidores, especialmente dos técnico-administrativos,  o afastamento 67 
para capacitação do servidor que possuir cargo de direção (CD) ou função gratificada 68 
(FG) será de 30 (trinta) dias e para prorrogar o prazo será necessário solicitar a dispensa 69 
do cargo ou função no 31º (trigésimo e primeiro) dia e, assim sendo, tendo direito a 70 

continuar com a devida capacitação ou não e exigência de seleção interna para concessão 71 
de afastamento para realização de cursos de pós-graduação; relembrou que foi elaborado 72 

o Regulamento de Capacitação que aborda sobre licenças e afastamentos pelo ConSup e 73 
adequado pela DQDP, de acordo com as normas vigências,  mas não foi aprovado; para 74 
dar celeridade à apreciação do Regulamento, o presidente colocou para votação dos 75 

conselheiros, a proposta do conselheiro Eládio Bandeira, de criação de comissão com os 76 
representantes dos segmentos do ConSup, membros da comissão interna de supervisão 77 

(CIS) e comissão permanente de pessoal docente (CPPD); aprovada por unanimidade e a 78 

comissão formada foi Adão Junior e Ada Guagliardi (segmento técnico-administrativos), 79 

Bruno Santos e Neli Almeida (segmento docentes), Maria Celiana e Tiago Giannerini 80 
(segmentos diretores-gerais) e membros da CPPD e CIS que serão informados por e-mail.  81 

2.5 Análise sobre a demanda de transporte municipal para os estudantes do campus 82 
avançado Resende – O conselheiro Marco Villanova informo que há uma evasão nos 83 
cursos no campus Avançado Resende por causa da ausência de transporte municipal e 84 

propôs que fosse enviado um ofício solicitando reunião com a Prefeitura de Resende, 85 
IFRJ e Direções do campus avançado Resende para tratar sobre o assunto referido. O 86 
presidente colocou para votação a proposta: aprovada por unanimidade. 2.6 87 

Apresentação do resultado da enquete sobre o dia, local e horário das próximas 88 
reuniões do Conselho Superior – O presidente informou os resultados da enquete: 89 

quarta-feira (dia), horário (manhã e tarde) e Reitoria (Centro ou Praça da Bandeira).  90 
Como solicitado por alguns conselheiros sobre o item local, o presidente retornará o 91 
assunto no final da reunião para ser debatido. 3. Ordem do Dia - O presidente e o 92 

Conselheiro Eládio Bandeira, após todos concordarem, solicitaram a inversão de alguns 93 
pontos de pauta, que após o item 3.1 fossem abordados os seguintes itens: 3.11, 3.12 e 94 
3.09 e, em seguida, seguissem os itens normalmente.  Todos concordaram após a 95 
exposição de motivos: o avançar da hora e a distância do campus Arraial do Cabo. 3.1 96 

Apresentação e análise da situação do fluxo de pagamento referente ao Programa 97 
de Assistência Estudantil – PAE (PROAD/PROEX) – O Pró-Reitor de Administração 98 
e Planejamento Igor Valpassos apresentou os fluxos relacionados ao pagamento do PAE; 99 
explicou os principais problemas que ocorrem no atrasado do pagamento: ausência de 100 
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formulário adequado, não detalhamento de valores, não abertura ou tardia de processos, 101 

não cumprimento de prazos, fluxos equivocados e não acompanhamento dos processos; 102 
destacou que os recursos financeiros do PAE não atendem às necessidades do IFRJ e que 103 
a lei orçamentária anual (LOA), para o exercício de 2020, foi aprovada com redução de 104 

40% (quarenta por cento), porém para a sua totalidade, há complementação orçamentária 105 
que depende de autorização legislativa e emissão de título que aumenta a despesa pública, 106 
além do que, está prevista na arrecadação. Os conselheiros solicitaram a apresentação por 107 
e-mail. 3.11 Aprovação do Projeto de Criação e Implantação do Centro de Línguas 108 
(Ciel) do IFRJ – A docente Lúcia Reis, do campus Realengo, esclareceu que o projeto 109 

prevê cursos de extensão de inglês (campus Nilópolis) e espanhol (campus São Gonçalo) 110 
com duração de 2 (dois) anos e os cursos gratuitos com material didático não ofertado 111 
pelo IFRJ (alunos terão que adquirir).  O projeto foi aprovado por unanimidade. 3.12 112 

Aprovação do Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores do campus 113 
Arraial do Cabo – A conselheira Fernanda Gouveia questionou qual é a política de 114 

desenvolvimento institucional do IFRJ e se o mesmo está cumprindo, conforme 115 

legislação, com as distribuições das vagas para a oferta de cursos como por exemplo 10% 116 

(dez por cento) para o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 117 
Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) e atentou 118 
que a oferta foi suspensa no campus Arraial do Cabo. O diretor-geral Davi Barreto de 119 
Aguiar, do campus Arraial do Cabo, argumentou que por haver poucas matrículas, 120 

ocorrência da evasão escolar durante os períodos, poucos formandos no curso do 121 
PROEJA e a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro possuir uma escola, ao 122 

lado do campus, com a oferta de certificação do EJA, acarretou para a suspensão do curso 123 
em 2015; informou que o campus está com a proposta de PROEJA na modalidade de 124 
formação inicial e continuada (FIC) para ser debatido com a Comunidade.  A conselheira 125 

Fernanda Gouveia não concorda com a proposta, pois é um paliativo para a escolarização 126 
e que o mesmo inviabiliza a criação de um curso integrado na modalidade PROEJA.  O 127 

conselheiro Leonardo Costa solicitou que a Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e 128 

Tecnológico (PROEN) encaminhe um mapeamento sobre a oferta de vagas para os cursos 129 

oferecidos pelo IFRJ.  A Pró-Reitora de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (PROEN) 130 
Alessandra Ciambarella argumentou que a PROEN estimula a oferta de cursos na 131 

modalidade nos campi e destacou a importância do município de Arraial do Cabo oferecer 132 

um curso superior em uma instituição pública quanto um curso na modalidade PROEJA.  133 
O curso foi aprovado com a seguinte contagem de votos: 12 (doze) votos a favor, 1 (um) 134 

contra e 1 (uma) abstenção. 3.9 Apresentação da reformulação do Regimento Interno 135 
da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) – O conselheiro Adão Junior 136 
questionou qual a proposta de prever uma comissão local que não está regulamentada em 137 

legislação. O presidente Armando Souza da comissão permanente de pessoal docente 138 
CPPD respondeu que a criação da comissão é para auxiliar nos fluxos dos processos 139 

dentro do campus.  O documento foi aprovado com a exclusão da proposta de criação de 140 
comissões locais da CPPD e será enviado para o e-mail do Conselho Superior para 141 
avaliação dos conselheiros com os seguintes votos: 11 (votos) a favor e 3 (três) 142 

abstenções. Depois disso, o presidente encerrou a reunião às dezoito horas e cinco 143 
minutos, não havendo mais o quórum inicial, agradeceu a presença de todos, e nada mais 144 
havendo a tratado, eu, Alessandra Ninck, secretária do Conselho Superior do IFRJ, 145 
encerro a presente ata, que seguirá assinada por mim e pelo presidente.  146 


