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Resumo das reuniões da direção do campus com os 
alunos, realizadas entre 17 e 28-08-2020 

 
 

As reuniões contaram com a presença do diretor geral, das diretoras de ensino, dos 
coordenadores (como a reunião foi por curso, cada coordenador participou da reunião com os alunos 
do seu curso), de servidoras da COTP (a COTPMT participou das reuniões com os cursos técnicos de 
nível médio e a COTPGPG, das reuniões com os cursos de graduação), da coordenadora do NAPNE e 
da assistente social do campus, além de alguns professores. 

Inicialmente, foi explicado o intuito das reuniões: acolher o corpo estudantil, ou seja, estar 
mais próximo para saber como os alunos estão neste momento, e esclarecer as dúvidas que estão 
surgindo neste período.  Salientou-se que a realização dessas reuniões por curso foi mais uma das 
estratégias da direção para se aproximar dos alunos e conseguir ouvi-los. Nos meses anteriores, 
durante o período de suspensão dos calendários, outros encontros foram marcados com os alunos 
(fórum discente, bate-papos, fóruns discentes ampliados), mas, como a adesão vinha sendo baixa, 
optou-se por esse novo formato, o qual pareceu ser mais produtivo. 

Depois de saber como os alunos estão, o que estão fazendo neste momento e como estão se 
sentindo, os diretores começaram a responder às questões que foram feitas pelos discentes. Eles 
informaram sobre o andamento da regulamentação das Atividades Pedagógicas Não Presenciais 
(APNPs). A minuta do documento esteve em consulta pública até o dia 15-08. Depois disso, a PROEN 
compilou as contribuições dadas pela comunidade num documento de 621 páginas. A minuta e as 
contribuições serão analisadas pelos conselheiros do CAET (Conselho Acadêmico de Ensino Técnico) 
e do CAEG (Conselho Acadêmico de Ensino de Graduação). A previsão, segundo o cronograma da 
PROEN (disponível em https://portal.ifrj.edu.br/sites/default/files/IFRJ/ASCOM/nova_nota_-
_nota_publica_da_proen_a_comunidade_do_ifrj_sobre_a_consulta_publica_da_minuta_das_apnp
s_e_o_calendario_para_encaminhamentos_institucionais.pdf ) é a de que a versão final do 
documento seja finalizada entre 19 de setembro e 02 de outubro. Depois disso, o documento será 
avaliado pelo CONSUP. 

Os diretores reiteraram que os setores do campus permanecem em trabalho remoto e que 
os alunos podem enviar por e-mail suas solicitações: 

SETOR E-MAIL 

Direção geral dg.cnil@ifrj.edu.br 

Direção de Ensino de Graduação e Pós-graduação degpg.cnil@ifrj.edu.br 

Secretaria de Ensino de Graduação seg.cnil@ifrj.edu.br 

COTP de Graduação e Pós-graduação coptgpg.cnil@ifrj.edu.br 

Diretoria de Ensino Médio e Técnico demt.cnil@ifrj.edu.br 

Secretaria de Ensino Médio e Técnico semt.cnil@ifrj.edu.br 

COTP de Ensino Médio e Técnico cotpmt.cnil@ifrj.edu.br 

COIEE coiee.cnil@ifrj.edu.br 

Serviço Social seso.cnil@ifrj.edu.br 

NAPNE napne.cnil@ifrj.edu.br 
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As coordenações dos cursos também continuam atendendo pelos e-mails abaixo 

relacionados: 
 

SETOR E-MAIL 

Curso Técnico em Química guilherme.vergnano@ifrj.edu.br 

Curso Técnico em Controle Ambiental rafael.silva@ifrj.edu.br 

Curso Técnico em Manutenção e Suporte em 
Informática 

msiproeja.cnil@ifrj.edu.br 

Licenciatura em Física licfisica.cnil@ifrj.edu.br 

Licenciatura em Matemática matematica.cnil@ifrj.edu.br 

Licenciatura em Química jorge.messeder@ifrj.edu.br 

Bacharelado em Produção Cultural jorge.rodrigues@ifrj.edu.br 

Bacharelado em Química bq.cnil@ifrj.edu.br 

CST em Gestão da Produção Industrial producaoindustrial.cnil@ifrj.edu.br 

 
A diretora Fabiana aproveitou para mostrar algumas novas informações da aba do campus 

Nilópolis no site institucional. Apresentou a aba “Atividades Extracurriculares”, em que constam as 
atividades que vêm sendo propostas pelos docentes do campus neste período de suspensão dos 
calendários acadêmicos. São ações muito interessantes e podem ser realizadas pelos alunos, sem 
que haja vínculo com as atividades letivas das disciplinas. Para saber mais, basta acessar 
https://portal.ifrj.edu.br/nilopolis/atividades-extracurriculares. 

Para os alunos dos cursos de graduação, ela também mostrou a agenda de atendimento da 
COTPGPG, disponível em https://portal.ifrj.edu.br/nilopolis/agendamento-virtual-cotpgpg. 
Recomendou que os alunos consultem a agenda e façam seus agendamentos com as pedagogas, caso 
precisem de orientações acadêmicas, ou com a psicóloga, quando estiverem precisando de ajuda 
psicológica. Para isso, basta enviar um e-mail para a COTPGPG (cotpgpg.cnil@ifrj.edu.br) e marcar a 
horário para a conversa virtual, a qual acontecerá pelo Google Meet ou pelo Whatsapp. 

Ela também falou sobre a IS PROEN nº 08/2020, que regulamenta o Extraordinário 
Aproveitamento de Estudos, durante o período da Pandemia da COVID-19 e de suspensão dos 
calendários acadêmicos. Trata-se de uma possibilidade aberta para os alunos que já cursaram, no 
mínimo, 80% da carga horária total do curso e que atenderem, pelo menos, a um dos seguintes 
requisitos: a) aprovação em processo seletivo dentro do número de vagas previstas, com a exigência 
de diploma de graduação para preenchimento do cargo; b) convocação para uma vaga de emprego 
com a exigência de diploma de graduação para preenchimento do cargo; c) aprovação em curso de 
Pós-Graduação stricto sensu. Para ler o documento na íntegra, acesse  
https://portal.ifrj.edu.br/sites/default/files/IFRJ/Rio%20de%20Janeiro/is_no_08-2020_-
_exame_de_aproveitamento_de_estudos_-_cursos_de_graduacao.pdf. Para tirar dúvidas ou saber 
mais detalhes sobre o EXAPE, consulte a coordenação de seu curso. 

A diretora lembrou os alunos, ainda, da possibilidade de defesa virtual do TCC, já estabelecida 
desde 25 de maio de 2020, através da IS PROEN nº 04/2020 
(https://portal.ifrj.edu.br/sites/default/files/IFRJ/Rio%20de%20Janeiro/is_no._04_2020_-
_sobre_o_trabalho_de_conclusao_de_curso_em_periodo_excepcional.pdf ). 
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No final de todos os encontros, os diretores reforçaram que estão à disposição para atender, 
ouvir, tirar dúvidas e ajudar os alunos no que for preciso. Disseram que farão uma nova rodada de 
reuniões por curso quando a regulamentação das APNPs for publicada e que estão pensando em 
estratégias para treinamento dos alunos nas plataformas que serão usadas durante as APNPs. 

Para saber das próximas reuniões e de mais informações, acompanhe as redes sociais do 
campus. 

 
 
  
 


