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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 dezoito dias do mês de setembro de 2018, às 14 horas e 15 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: PAULO ROBERTO DO AMARAL FERREIRA, JOÃO 5 

GUERREIRO, BARBARO CAMPOS RODRIGUES, ALBERTO CARLOS CARDOSO, MARLON TOMAZELLA, 

FILIPE PEREIRA MESQUITA DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO DE SOUZA AMARAL, THIAGO MATOS 

PINTO, ELINE DECCACHE MAIA, GUILHERME SIEGFRIED VERGNANO, FABIANA DA SILVA CAMPOS 

ALMEIDA.  

 10 

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

DE POLO EAD – para atendimento à solicitação da Diretoria de Educação a Distância/ Reitoria sobre a 

necessidade que a indicação do coordenador de polo EaD seja referendada e homologada pelo 

Colegiado de campus. O DIRETOR GERAL informa que o servidor indicado pela Direção é o docente 

MARCUS VINICIUS GOMES LOPES, para desempenhar as funções de coordenação e secretaria dos 15 

cursos EaD. Em seguida, o DIRETOR GERAL coloca em votação a indicação da Diretoria do campus. A 

decisão é: Por unanimidade, a indicação do campus para que o docente MARCUS VINICIUS GOMES 

LOPES atue como o Coordenador de Polo EaD é aprovada pelos membros deste Colegiado; II) 

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO – o DIRETOR GERAL esclarece que as 

solicitações de alteração de regime de trabalho para 40 horas semanais/Dedicação Exclusiva 20 

fortalecem ainda mais nosso campus e que devemos conceder tais pedidos. No ano de 2017 houve 

uma suspensão nos processos dessa natureza, por conta da baixa pontuação do IFRJ, não permitindo 

tais concessões. Alguns de nossos docentes que submeteram a solicitação no ano passado (2017), 

como GUILHERME SIEGFRIED VERGNANO, RENATA SILENCIO DE LIMA, BRUNO CAVALCANTE DI 

LELLO tiveram seus processos arquivados com o seguinte parecer da Reitoria: “estão suspensas as 25 

concessões de alteração de regime de trabalho para Dedicação Exclusiva em virtude da insuficiência de 

saldo no banco de professor equivalente. ” Mas, como nesse momento houve uma nova oportunidade 

de solicitações, em diálogo com a Reitoria, o campus Nilópolis encaminhou os nomes dos docentes 
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que desejam a alteração do regime de trabalho para 40h/DE.  Desse modo, serão reavaliados neste 

Colegiado os pedidos dos docentes informados acima, além da apreciação dos processos dos seguintes 30 

docentes: EDISON CESAR DE FARIA NOGUEIRA, GABRIEL CAETANO DA SILVA, SUELE MARIA DE LIMA, 

VIVIANE ESPIRITO SANTO RODRIGUES, ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS GONÇALVES 

GASPAR. Após os devidos esclarecimentos, o DIRETOR GERAL coloca em votação todos os pedidos. A 

decisão é: Com 02 abstenções, as solicitações dos docentes GUILHERME SIEGFRIED VERGNANO, 

RENATA SILENCIO DE LIMA, BRUNO CAVALCANTE DI LELLO, EDISON CESAR DE FARIA NOGUEIRA, 35 

GABRIEL CAETANO DA SILVA, SUELE MARIA DE LIMA, VIVIANE ESPIRITO SANTO RODRIGUES, 

ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS GONÇALVES GASPAR acerca da alteração do regime 

de trabalho para 40 horas semanais/Dedicação Exclusiva são aprovadas pelos demais membros 

deste Colegiado. III) SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO – o servidor técnico-

administrativo Fabiano Farias solicita licença para capacitação, durante o período de 21 de novembro 40 

de 2018 a 20 de dezembro de 2018, para elaboração e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) de Graduação em Ciências Econômicas, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A 

equipe da Secretaria de Ensino de Graduação, setor que o servidor encontra-se lotado é favorável à 

licença. A decisão é: Por unanimidade, o pedido de licença do servidor é aprovado; IV) INFORMES – 

a) Reunião do Colegiado de campus - em virtude das férias do Diretor Geral, a próxima reunião 45 

Colegiado será realizada no dia 09 de outubro de 2018; b) impossibilidade de compra de passagens 

aéreas internacionais – devido ao fato do Ministério do Planejamento estabelecer que as compras de 

passagens aéreas devem ser realizadas por empresas e o IFRJ não possuir contrato com alguma 

empresa prestadora desse serviço, foi necessário iniciar o processo de contratação. Mas, em virtude 

do tempo para conclusão de tal processo, optou-se, pela adesão à ATA de registro de preços. 50 

Entretanto, tal ATA só contempla a compra de passagens nacionais. Estamos tentando aderir outras 

ATAS que permitem compras de passagens internacionais. Por conta disso, nesse momento, não está 

sendo possível comprar passagens internacionais aos servidores do campus Nilópolis; c) Interrupção 

do fornecimento de energia elétrica – o DIRETOR DE INFRAESTRUTURA CARLOS ALBERTO DE SOUZA 

AMARAL apresenta aos membros um documento da empresa Light informando sobre a realização de 55 

manutenção na rede, no dia 19 de setembro de 2018, que provocará a interrupção do fornecimento 
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de energia elétrica no campus, das 14:30h às 17:00h. Em virtude dessa comunicação, é solicitado aos 

membros a definição sobre as atividades no campus. Após alguns debates é decidido que será enviado 

à comunidade acadêmica um e-mail, através da Assessoria de Comunicação do campus, informando 

sobre a interrupção do fornecimento e ressaltando que, como a programação está sujeita a alterações 60 

ou cancelamentos e em virtude de experiências anteriores, as atividades serão mantidas, cabendo a 

cada setor ou docente avaliar a situação no momento do ocorrido. Não havendo mais nada a tratar 

nesta reunião, o Diretor Geral e presidente deste Colegiado WALLACE NUNES, declara-a encerrada às 

15 horas e 10 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 65 

de presença em anexo. 


