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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 dezembro de 2018, às 15 horas e 18 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 MARTINS, FABIANA DA SILVA CAMPOS 5 

ALMEIDA, MARLON TOMAZELLA, GISELLE ROÇAS, ELINE DECCACHE MAIA, CARLA CRISTINA ZACARIAS 

DE JESUS, ALBERTO CARLOS CARDOSO, CARLOS ALBERTO DE SOUZA AMARAL, GISELLE CARINO LAGE, 

GUILHERME SIEGFRIED VERGNANO, THIAGO MATOS PINTO, SANDRA DA SILVA VIANA. 

 

O Diretor Geral WALLACE NUNES inicia a reunião com o seguinte ponto de pauta - I) SOLICITAÇÃO DE 10 

ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO – os docentes WANDERLEY CARREIRA DE SOUZA JUNIOR e 

MARCELO DE LIMA BASTOS solicitam alteração de regime de trabalho para 40 horas 

semanais/Dedicação Exclusiva. Após os devidos esclarecimentos, o DIRETOR GERAL coloca em votação 

os pedidos. A decisão é: Com 06 abstenções e 06 votos a favor, a solicitação do docente MARCELO DE 

LIMA BASTOS é aprovada pelo Colegiado; com 04 abstenções e 08 votos a favor, a solicitação do 15 

docente WANDERLEY CARREIRA DE SOUZA JUNIOR é aprovada pelo Colegiado. II) SOLICITAÇÃO DE 

LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO – a) a servidora técnico-administrativo MARLI FIGUEIREDO RODRIGUES 

FILHA solicita licença para capacitação, durante o período de 22 de janeiro de 2019 a 21 de abril de 

2019, para participação no curso EAD de Gestão da Qualidade, na Universidade Cândido Mendes (AVM 

Educacional). A servidora encontra-se lotada no Gabinete das Direções de Ensino. Deste modo, os 20 

Diretores de Ensino são favoráveis à licença. A decisão é: Por unanimidade, o pedido de licença da 

servidora é aprovado; b) a servidora técnico-administrativo PRISCILA MARQUES ABDIAS MACEDO DO 

NASCIMENTO solicita licença para capacitação, durante o período de 18 de fevereiro de 2019 a 18 de 

maio de 2019, para participação no curso Planejamento do Tempo e dos Recursos do Projeto, na 

Escola Aberta. A Coordenadora da Coordenação de Extensão, setor que a servidora encontra-se lotada 25 

informa que apesar do próximo ano ser um período de transição do setor, com a saída de estagiários e 

monitores, é favorável à licença. A decisão é: Com 01 abstenção, o pedido de licença da servidora é 

aprovado pelos demais membros do Colegiado. III) SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO DO PAÍS – O 
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docente ALEXANDRE VARGAS GRILLO solicita afastamento do país, no período de 26 a 29 de maio de 

2019, para participação e submissão de trabalho no 14° International Congress on Chemical and 30 

Process Engineering, que acontecerá na cidade de Bolonha, na Itália. A saída do Brasil será em 24 de 

maio de 2019 e a saída de Bolonha será em 30 de maio de 2019. O Colegiado do Curso Técnico em 

Química é favorável ao afastamento. A decisão é: Por unanimidade, o pedido de afastamento do 

servidor é aprovado, com a manutenção dos vencimentos e pagamento das passagens pelo IFRJ; b) a 

docente ELINE DECCACHE MAIA solicita afastamento do país para apresentação de trabalho 35 

acadêmico no Congresso RedPOP2019, no período de 22 a 25 de abril, no Panamá. O Colegiado do 

Programa Stricto Sensu em Ensino de Ciências (PROPEC) é favorável ao afastamento. A decisão é: Com 

01 abstenção, o pedido de afastamento da servidora é aprovado, com a manutenção dos 

vencimentos, sem pagamento de auxílios (passagem e diárias) pelo IFRJ; IV) INFORMES – a) 

Aprovação do Doutorado Profissional vinculado ao Programa de Pós-graduação em Ensino de 40 

Ciências (PROPEC) do campus Nilópolis - o Diretor Geral parabeniza todos os envolvidos no processo 

que resultou na aprovação do Doutorado Profissional com nota 5 pela CAPES. O Diretor destaca que 

esta aprovação comprova a verticalização do IFRJ em todos os níveis de ensino; b) Férias  2019 – O 

Diretor Geral e os Diretores de Ensino e de Infraestrutura estarão em férias durante o período de 

janeiro de 2019, porém todos contarão com substitutos para desempenho das atividades pertencentes 45 

a cada Diretoria; c) Prédio da Física – em fase de conclusão, com inauguração prevista para o início do 

semestre. Em seguida, o Diretor Geral discutirá com a comunidade a utilização dos espaços ocupados 

pela equipe de Física, antes da mudança para o prédio; d) Prédio CoSAAT – o contrato foi assinado 

para início das obras, com previsão de conclusão no prazo de 180 (cento e oitenta) dias; e) Refeitório – 

será realizado o pregão para a contratação da empresa que fornecerá as refeições, conforme previsto 50 

no Edital; f) Parte Elétrica – semana passada, o engenheiro eletricista do IFRJ compareceu ao campus 

para realizar vistoria e verificar as demandas. Desde abril, o campus não conta com o serviço de 

manutenção. A informação obtida pela Reitoria é que está em fase de finalização o processo de 

licitação para contratação de empresa que realização a manutenção de todo o Instituto. Não havendo 

mais nada a tratar nesta reunião, o Diretor Geral e presidente deste Colegiado WALLACE NUNES, 55 

declara-a encerrada às 15 horas e 55 minutos. Eu, Danielle Machado da Costa Anjos, Chefe de 
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Gabinete, lavro a presente ata, que será assinada pelos membros titulares do Colegiado presentes 

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


