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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 dois dias do mês de outubro de 2019, às 14 horas e 11 

minutos, o presidente deste Colegiado, o professor e Substituto Oficial do Diretor Geral do campus 

Nilópolis, THIAGO MATOS PINTO, dá início à reunião. A servidora DANIELLE MACHADO redige a ata. 

Estão presentes os seguintes membros, do referido colegiado: ALBERTO CARLOS CARDOSO, RAFAEL 5 

ALENCAR BANDEIRA, GUILHERME SIEGFRIED VERGNANO, SERGIO DE SOUZA HENRIQUE JR., ELINE 

DECCACHE MAIA, GISELLE CARINO LAGE, JOSIANE BORGES PACHECO, CARLA CRISTINA ZACARIAS DE 

JESUS, ROSANGELA TEIXEIRA, FABIANA DA SILVA CAMPOS ALMEIDA. 

O Diretor THIAGO MATOS inicia a reunião com o seguinte ponto de pauta – I) INFORMES – a) XXIV 

SEMATEC & XXII EEC – será realizada nos dias 23 e 24 de outubro de 2019, das 9h às 20h, com diversas 10 

programações. O DIRETOR destaca a importância de incentivar a participação de todos nesse evento; 

b) ELEIÇÕES PARA COORDENADORES DE CURSOS: está ocorrendo o processo eleitoral para a escolha 

de coordenadores dos Cursos: Técnico em Química, Técnico em Controle Ambiental e Licenciatura em 

Matemática. As inscrições das chapas terminam hoje (22 de outubro de 2019); a votação será 

realizada no período de 29 a 31 de outubro de 2019 e o resultado final será divulgado em 04 de 15 

novembro de 2019; c) ELEIÇÃO PARA DIRETOR GERAL DO CAMPUS NILÓPOLIS – Já foi designada a 

Comissão Especial do Conselho Superior para organização do processo eleitoral para escolha dos 

Diretores Gerais dos campi Nilópolis e São João de Meriti. O calendário ainda não foi divulgado, mas o 

processo deve ocorrer durante todo o mês de novembro de 2019; d) COMEMORAÇÃO DO 

ANIVERSÁRIO DE 25 ANOS DO CAMPUS NILÓPOLIS – No dia 27 de novembro de 2019 será realizado o 20 

evento de comemoração do aniversário do campus. Algumas atividades já estão programadas, mas o 

DIRETOR THIAGO informa que estão sendo aceitas sugestões para elaboração da programação do 

evento. II) SOLICITAÇÃO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA COM O INSTITUTO FEDERAL DE BRASILIA – a 

servidora KATHARINE BRAGA BRUM, ocupante do cargo de Técnico em Laboratório, já havia solicitado 

tal colaboração técnica, tendo esse ponto de pauta sido apreciado e aprovado no colegiado de campus 25 

realizado no dia 16 de abril de 2019. O processo seguiu sua tramitação, sendo que em 07 de maio de 

2019, o setor de Movimentação/Reitoria enviou um e-mail com os procedimentos a serem adotados 

para tal solicitação, dentre eles destacava-se a necessidade de apresentação de um projeto e um plano 
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de trabalho com o campus que a servidora pretende ir. Deste modo, a servidora KATHARINE organizou 

a documentação necessária para prosseguimento do pedido, mas alterando o período de duração 30 

desta cessão que antes era de 27 de novembro de 2019 a 26 de novembro de 2021 e agora passou 

para 11 de novembro de 2019 a 11 de novembro de 2021. O objetivo do acordo é a atuação 

profissional de maneira ampla na área laboratorial e administrativa de forma a suprimir a necessidade 

apresentada pelo IFB campus Gama. A chefia imediata da servidora é favorável à solicitação da 

servidora, para o novo período de afastamento apresentado. A decisão é: com uma (01) abstenção e 35 

nove (09) votos a favor, os membros do Colegiado aprovam o pedido de Colaboração Técnica da 

servidora. III) SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO NO PAÍS: 

o docente ALMIR GUEDES DOS SANTOS solicita prorrogação do período de afastamento para finalizar 

os estudos no Programa de Doutorado em Ensino de Física, na Universidade de São Paulo (USP), no 

período de 05 de dezembro de 2019 a 27 de janeiro de 2020. O Colegiado do Curso de Licenciatura 40 

em Física é favorável a prorrogação do afastamento, com a permanência do professor substituto. A 

decisão é: com um (01) voto contrário, duas (02) abstenções e sete (07) votos a favor, os membros 

do Colegiado aprovam o pedido de prorrogação de afastamento do servidor; IV) SOLICITAÇÃO DE 

AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO NO PAÍS – a docente RENATA SILÊNCIO DE LIMA solicita 

afastamento para pós-graduação, no período de 03 de fevereiro de 2020 a 07 de julho de 2020, para 45 

execução do projeto, levantamento dos dados, desenvolvimento da pesquisa e escrita da dissertação 

do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional, no IFRJ – campus 

Mesquita. O Colegiado do Curso de Bacharelado em Produção Cultural é favorável ao afastamento e 

apresenta na Ata que não será necessária a contratação de professor substituto, pois a equipe 

compromete-se a assumir a carga horária da professora durante o afastamento. A decisão é: Por 50 

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

AFASTAMENTO DO PAÍS – a docente NÁDIA RODRIGUES DOS SANTOS solicita afastamento do país 

para apresentação de trabalho, no III SIMPOSIO LANENT, em Santiago/Chile, no período de 25 de 

novembro de 2019 a 29 de novembro de 2019. A saída do Brasil será em 24 de novembro de 2019 e a 

chegada ao Brasil será em 30 de novembro de 2019. O Coordenador do Curso de Licenciatura em 55 

Física é favorável ao afastamento da professora. A decisão é: o afastamento da docente, com ônus 
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limitado, é aprovado por unanimidade pelos membros deste Colegiado. Não havendo mais nada a 

tratar nesta reunião, o Substituto Oficial do Diretor Geral e presidente deste Colegiado THIAGO 

MATOS, declara-a encerrada às 14 horas e 33 minutos. Eu, Danielle Machado da Costa Anjos, Chefe de 

Gabinete, lavro a presente ata, que será assinada pelos membros titulares do Colegiado presentes 60 

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


