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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 dois dias do mês de julho de 2019, às 15 horas e 45 minutos, o 

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

NUNES, dá início à reunião. A servidora JACQUELINE MARTINS redige a ata. Estão presentes os 

seguintes membros, do referido colegiado: THIAGO MATOS PINTO, GISELLE CARINO LAGE, EDGAR 5 

MANUEL CHIPANA HUAMANI, SHER MACHADO DE SOUZA, IVANILTON ALMEIDA NERY, JOSIANE 

BORGES PACHECO, GUILHERME SIEGFRIED VERGNANO, SÉRGIO DE SOUZA HENRIQUE JUNIOR, 

JACQUELINE APARECIDA DA FONSECA MARTINS, FILIPE PERERIA MESQUITA SANTOS E FABIANA DA 

SILVA CAMPOS ALMEIDA. 

 10 

 

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

DO PAÍS PARA ESTUDO– o servidor LEONARDO DA SILVA ARAUJO, ocupante do cargo de Técnico de 

Laboratório solicita afastamento do país para cursar um ano do curso de Bacharel em Engenharia 

Ambiental, na Universidade Szent István, localizada na cidade de Gödöllö, Hungria no período de 01 de 15 

outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020. A saída do Brasil será em 29 de setembro de 2019 e a 

chegada ao Brasil será em 02 de outubro de 2020. Os servidores da Coordenação de Segurança e 

Administração de Ambientes Tecnológicos, onde o servidor encontra-se lotado, são favoráveis ao 

afastamento. A decisão é: Por unanimidade, o pedido de licença do servidor é aprovado; II) 

APROVAÇÃO DOS NOMES DE EGRESSOS INDICADOS COMO REPRESENTANTES DO NÚCLEO DE 20 

ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS CAMPUS NILÓPOLIS – a servidora Denise Cristina Alves Farias 

Soares, coordenadora da Coordenação de Integração Escola-Empresa campus Nilópolis, apresentou 

aos membros do colegiado os nomes dos egressos indicados como representantes do Núcleo de 

Acompanhamento de Egressos campus Nilópolis. São eles: Denise Cristina Alves Farias Soares - 

servidor representante da CoIEE, Flávio Santos Larcher – servidor representante da CoIEE, Fabrício 25 

Nascimento Correa da Silva Carneiro – ex-aluno do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em 

Informática (representante da Modalidade PROEJA), Mary Hellen Macedo de Azevedo – ex-aluna do 

Curso Técnico em Química (representante da modalidade Técnico),  
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Rodrigo dos Passos Faria -  ex-aluna do Mestrado Acadêmico em Ensino de Ciências (representante da 

Modalidade Pós-graduação), Priscila Marques Abdias Macedo do Nascimento – ex-aluna do 30 

Curso Tecnólogo em Produção Cultural (representante da modalidade Graduação e Servidor Egresso), 

Gustavo dos Santos Santiago - aluno do Curso Técnico em Química (representante do Grêmio 

Estudantil do Campus Nilópolis). O DIRETOR GERAL abre para votação e diante do exposto, por 

unanimidade, a indicação dos nomes acima é aprovada pelos membros deste Colegiado. III) 

RETORNO SOBRE A PROPOSTA DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS CUSTEADOS PELO INSTITUTO 35 

NOS EVENTOS DO CAMPUS – o DIRETOR GERAL apresenta o ponto de pauta retirado da reunião do 

colegiado de campus do 28 de maio de 2019, conforme trecho da ata da reunião: “O membro do 

colegiado, professor FILIPE MESQUITA, sugere que as equipes pensem em propostas para que os 

discentes que recebam auxílio do IFRJ para apresentação de trabalho no exterior divulguem os 

resultados e experiências, na JIT. Os demais membros sugerem que não somente os discentes, como 40 

os docentes e técnicos administrativos também sejam solicitados pela Direção a apresentar seus 

resultados em algum dos eventos da Instituição. Desse modo, o DIRETOR GERAL sugere que essa 

questão seja divulgada e discutida nos Fóruns do campus (Acadêmico, Discente e Técnico 

Administrativo) e, após as deliberações, será pautada na próxima reunião do Colegiado”. O servidor 

Sergio de Souza Henrique Júnior, membro do colegiado, informa que na reunião de Fórum 45 

Administrativo, realizada em 6 de junho de 2019, o ponto de pauta foi aprovado por unanimidade 

pelos membros do referido fórum. Em seguida, a diretora de ensino de graduação e pós-graduação, 

Fabiana Almeida, informa que a questão ainda não foi apresentada no Fórum Acadêmico. Por essa 

razão, fica decidido que a pauta retornará para votação no próximo colegiado de campus, após ser 

discutida no Fórum Acadêmico. IV) SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO – a 50 

servidora ELIZABETH AGUSTINHO solicita afastamento, durante o período de 15 de agosto de 2019 a 

14 de agosto de 2021, para realização doutorado, no Programa de Doutorado Profissional de Ensino 

de Ciências, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro campus Nilópolis. 

A Coordenação Técnico Pedagógica de Ensino de Graduação e Pós-graduação, setor em que a 

servidora está lotada, é favorável à solicitação da servidora. O DIRETOR GERAL esclarece aos membros 55 

que em casos de períodos de afastamento superiores a 12 (doze) meses, o Colegiado aprecia apenas o 
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afastamento pelo período de 01 (um) ano, sendo necessária a abertura de um novo processo para 

apreciação deste Colegiado, do período restante de afastamento. A decisão é: com duas abstenções e 

dez votos a favor, os membros deste Colegiado aprovam o afastamento da servidora, durante o 

período de um ano, correspondente ao intervalo de 15 de agosto 2019 a 14 de agosto de 2020, 60 

sendo necessário submeter uma nova solicitação, para avaliação do período restante. V) LICENÇA 

PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES (SEM VENCIMENTO) – o docente LÍVIO JOSÉ BRAND 

solicita prorrogação do Processo n°23272.000245/2016-16 – Licença de 3 anos, por igual período.  O 

Colegiado do curso de Licenciatura em Matemática é favorável à solicitação do servidor condicionada 

à contratação de professor substituto, durante o período de afastamento. A decisão é: com duas 65 

abstenções e dez votos a favor, os membros do Colegiado aprovam o pedido de afastamento do 

docente, condicionado à contratação de professor substituto. VI) SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO 

PARA PÓS-GRADUAÇÃO – a docente ALINE MENDES PENTEADO FARVES solicita afastamento, 

durante o período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, para realização de doutorado 

no Programa de Pós-graduação em Ensino de Matemática, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 70 

O Colegiado do curso de Licenciatura em Matemática é favorável à solicitação da servidora 

condicionada à contratação de professor substituto, durante o período de afastamento. A decisão é: 

por unanimidade, os membros do Colegiado aprovam o pedido de afastamento do docente, 

condicionado à contratação de professor substituto. VII) SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO DO PAÍS - 

o docente ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA solicita afastamento do país para participar de reunião 75 

científica com apresentação de trabalhos, no Joint European Magnetic Symposia 2019, na cidade de 

Uppsala, na Suécia, no período de 26 de agosto de 2019 a 30 de agosto de 2019. A saída do Brasil será 

em 24 de agosto de 2019 e a chegada ao Brasil será em 01 de setembro de 2019. O Colegiado do 

Curso de Licenciatura em Física é favorável ao afastamento do professor. A decisão é: por 

unanimidade, o afastamento do docente é aprovado pelos membros deste Colegiado. Não havendo 80 

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

declara-a encerrada às 16 horas e 24 minutos. Eu, Jacqueline Aparecida da Fonseca Martins, Assessora 

de Comunicação, lavro a presente ata, que será assinada pelos membros titulares do Colegiado 

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


