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Ata da Reunião do Colegiado do Campus Nilópolis do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro. Aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2018, às 14 horas e 14 

minutos, o presidente deste Colegiado, o professor e Diretor Geral do campus Nilópolis, WALLACE 

VALLORY NUNES, dá início à reunião. A servidora DANIELLE MACHADO redige a ata. Estão presentes os 

seguintes membros, do referido colegiado: JACQUELINE APARECIDA DA FONSECA MARTINS, SERGIO 5 

DE SOUZA HENRIQUE JUNIOR, CARLA CRISTINA ZACARIAS DE JESUS, LEONAM MACEDO DA TORRE, 

JOÃO GUERREIRO, EDGAR MANUEL CHIPANA HUAMANI, JORGE CARDOSO MESSEDER, IVANILTON 

ALMEIDA NERY, MARLON TOMAZELLA, FABIANA DA SILVA CAMPOS ALMEIDA, THIAGO MATOS PINTO, 

WALLACE CARLOS M. DE SOUZA. 

 10 

O Diretor Geral WALLACE NUNES inicia a reunião com o seguinte ponto de pauta - I) SOLICITAÇÃO DE 

AFASTAMENTO DO PAÍS – a) A servidora Vera Lúcia Gomes de Souza, solicita afastamento do país, 

durante o período de 10 de outubro de 2018 a 12 de outubro de 2018, para apresentação de trabalho 

acadêmico no Congresso Internacional sobre Formação de Professores de Ciências, em 

Bogotá/Colômbia. A saída do Brasil será em 09 de outubro de 2018 e a saída de Bogotá será em 13 15 

de outubro de 2018. A Diretoria Adjunta de Infraestrutura é favorável ao afastamento. A decisão é: 

Por unanimidade, o pedido de afastamento da servidora é aprovado, com a manutenção dos 

vencimentos e pagamento das passagens e diárias pelo IFRJ; b) O servidor Jorge Cardoso Messeder, 

solicita afastamento do país, durante o período de 09 de outubro de 2018 a 12 de outubro de 2018, 

para representar a Associação Brasileira de Química no 33º Congresso Latino Americano de Química, 20 

em Havana/Cuba. A saída do Brasil será em 07 de outubro de 2018 (pois há atividades que 

demandam a sua presença desde o primeiro horário da manhã do dia 08 de outubro de 2018) e a 

saída de Montevidéu será em 13 de outubro de 2018. O Colegiado do Programa Stricto Sensu em 

Ensino de Ciências (PROPEC) é favorável ao afastamento. A decisão é: Por unanimidade, o pedido de 

afastamento do servidor é aprovado, com a manutenção dos vencimentos, sendo o pagamento de 25 

diárias e passagens custeados pela Associação Brasileira de Química (ABQ); c) O docente Renato 

Pereira Ribeiro solicita afastamento do país para participação no 18º Encontro de Engenharia 

Sanitária e Ambiental (ENASB) e 18º Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental 
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(SILUBESA), durante o período de 10 de outubro de 2018 a 12 de outubro de 2018, em 

Porto/Portugal. Além, disso há uma carta-convite para participação de reunião no dia 15 de outubro 30 

de 2018 na Faculdade de Ciência e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa (FCT/UNL), em 

Monte de Caparica/Portugal. Desse modo, a saída do Rio de Janeiro será em 08 de outubro de 2018 

e a saída de Porto será em 16 de outubro de 2018. O colegiado do Curso Técnico em Controle 

Ambiental é favorável ao afastamento. A decisão é: com apenas 01 abstenção, o pedido de 

afastamento do servidor é aprovado pelos demais membros deste Colegiado, com a manutenção 35 

dos vencimentos e pagamento das passagens pelo IFRJ; II) SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO PARA 

PÓS-GRADUAÇÃO: A servidora Vera Lúcia Gomes de Souza, solicita afastamento para pós-graduação, 

com o objetivo de realizar a dissertação do curso de Mestrado Acadêmico em Ensino de Ciências - 

PROPEC. O período de afastamento solicitado é de 11 de março de 2019 a 30 de novembro de 2019. 

A Diretoria Adjunta de Infraestrutura é favorável ao afastamento da servidora. A decisão é: Por 40 

unanimidade, o pedido de afastamento da servidora é aprovado; III) SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO 

FINANCEIRO A ESTUDANTE - A discente Letícia Mombrini Marques solicita concessão de auxílio 

(passagens aéreas) para apresentação de trabalho acadêmico no XXVI Congresso Ibero –Americano de 

Catálise, a ser realizado no período de 09 de setembro a 14 de setembro de 2018, em 

Coimbra/Portugal. A saída do Brasil do Brasil será em 08 de setembro de 2018 e a saída de Portugal 45 

em 15 de setembro de 2018. A decisão é: A solicitação de auxílio financeiro da estudante supracitada 

é aprovada por unanimidade; b) A discente Karen Kristien Silva dos Santos solicita concessão de 

auxílios (taxa de inscrição, diárias e passagens aéreas) para apresentação de trabalho acadêmico na 8º 

Conferência Latino-Americana e Caribenha de Ciências Sociais, a ser realizada no período de 19 de 

novembro de 2018 a 23 de novembro de 2018, em Buenos Aires/Argentina. A saída do Brasil será em 50 

18 de novembro de 2018 e a saída da Argentina em 24 de novembro de 2018. O DIRETOR GERAL 

esclarece que em eventos internacionais, a instituição não realiza o pagamento de taxa de inscrição, 

para os discentes. A decisão é: com apenas 01 abstenção, a solicitação de auxílio financeiro da 

estudante supracitada é aprovada pelos demais membros deste Colegiado, com a realização do 

pagamento das diárias e passagens pelo IFRJ. IV) INFORMES – a) orçamento 2018 – não houve 55 

previsão orçamentária referente à rubrica de capital, entretanto, o campus Nilópolis conseguiu 
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receber um valor extra orçamentário de R$122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais) que foi utilizado 

para a compra dos aparelhos de ar-condicionado, mesas e cadeiras (para refeitório e demais espaços 

do campus), desumidificadores, data logger, entre outros equipamentos. Recentemente, o campus 

conseguiu mais R$495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais) para a construção do 60 

depósito de reagentes, resíduos, almoxarifado e espaço da CoSAAT. A tomada de preços dessa 

licitação já está agendada para o dia 17 de setembro de 2018, com previsão do início das obras para 

este ano de 2018; b) participação do IFRJ no Complexo de Formação de Professores desenvolvido pelo 

Instituto Benjamin Constant e a ampliação do relacionamento com a Secretaria Municipal de Educação 

de Nilópolis, buscando espaços para que o IFRJ possa oferecer mais cursos e, em contrapartida, a 65 

formação dos docentes do Município de Nilópolis; c) Obras – o setor de engenharia do IFRJ 

compareceu ao campus para avaliar o que falta ser realizado para o recebimento da nova quadra 

poliesportiva. Quanto à obra do prédio da física foi enviada uma comunicação à comissão responsável 

pelo acompanhamento da obra, para recebimento do espaço; d) Monitorias – o DIRETOR GERAL 

reitera a responsabilidade que se deve ter com o orçamento. Em 2018 foi utilizado o orçamento da 70 

assistência estudantil para o pagamento das bolsas de monitoria dos diversos setores do campus. Com 

o funcionamento do restaurante universitário, que utilizará o recurso do Programa de Assistência 

Estudantil, as bolsas de monitoria estarão condicionadas apenas à vinda de recursos extra 

orçamentários, através do lançamento de edital para a concessão aos setores solicitantes. Não 

havendo mais nada a tratar nesta reunião, o Diretor Geral e presidente deste Colegiado WALLACE 75 

NUNES, declara-a encerrada às 15 horas e 13 minutos. Eu, Danielle Machado da Costa Anjos, Chefe de 

Gabinete, lavro a presente ata, que será assinada pelos membros titulares do Colegiado presentes 

nesta reunião, como consta na lista de presença em anexo. 


