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ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE CAMPUS  

IFRJ – REALENGO 

 

Às 09h30min. do dia 13 de junho do ano de 2017, realizou-se a reunião ordinária 

do Colegiado do Campus Realengo, na sala da Direção-Geral, com a presença 

dos seguintes membros: a diretora-geral, docente Elisa Pôças, a diretora de 

Ensino, docente Hélia Corrêa, a coordenadora do curso de graduação em 

Fisioterapia, docente Elisa Eyken, a coordenadora de Pesquisa, docente Paula 

Maciel, a coordenadora de Extensão,  docente Márcia Araújo, a coordenadora 

do curso de graduação em Terapia Ocupacional, docente Márcia Gallo e os 

técnicos: Saulo Iris Nascimento de Oliveira, diretor administrativo, Márcio 

Sophia, coordenador da Clínica Escola, Alane Souza, representando a 

coordenadora de biblioteca, Helen Martins, coordenadora de integração escola-

empresa, e Renata Marques, coordenadora da coordenação técnico-

pedagógica. A diretora-geral dá início à reunião, abordando o primeiro ponto da 

pauta, a saber: “aprovação do regulamento para Eleição da Coordenação do 

curso de Terapia Ocupacional”. Os presentes solicitam alterações na comissão 

eleitoral, que deverá ser assim composta: 1 integrante na mesa receptora, 1 

presidente e/ou 1 mesário, no item 5.9, que passa à seguinte redação: “no caso 

de somente uma candidatura, a chapa será considerada eleita, se obtiver metade 

mais um dos votos válidos. ” Solicita-se também alteração no verso da cédula, 

deixando-se um espaço para a assinatura de um representante docente e um 

representante discente. Feitas as alterações, o regulamento foi aprovado por 

unanimidade. A seguir, a diretora-geral passa ao segundo ponto da pauta, a 

saber, “Edital para o curso técnico de ACS – informes”. Elisa Pôças esclarece 

que o próximo edital será aberto para seleção por sorteio. Não haverá prova, 

como da vez anterior, pois há vagas ociosas e, assim, não há necessidade de 

processo seletivo. A diretora de Ensino afirma que o edital do campus Realengo 

não saiu ainda, pois há uma discussão/negociação com a Secretaria Municipal 
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de Saúde e com o sindicato dos ACS. A reunião prossegue com a apresentação 

da pauta 3: “Novas ações afirmativas no edital SISU 2017.2”. Elisa esclarece 

que, no SISU 2017.2, haverá 4 ações afirmativas, incluindo pessoas com 

necessidades específicas. Segundo a mesma, essa inclusão trará uma nova 

realidade para o campus. Renata Marques, coordenadora da CoTP, afirma que, 

até o momento, apenas 1 candidato foi aprovado na perícia médica. Segundo a 

diretora de Ensino, tal como no primeiro semestre, houve poucas inscrições. 

Hélia Corrêa afirma que, no primeiro semestre, foi necessário fazer chamada 

oral. A diretora-geral questiona se, de fato, o campus está preparado para 

receber esses alunos e informa que, durante a Semana Acadêmica, haverá uma 

ação da direção e do NAPNE, com uma mesa redonda, para abordar discussões 

sobre o tema. A bibliotecária Alana informa que a servidora Viviane Souza, 

intérprete de Libras, ganhou um material do INES, que já está disponível na 

biblioteca do campus. Em seguida, a diretora de Ensino esclarece que pensou 

em fazer uma parceria com o IBC, para a realização do acolhimento dos alunos, 

no retorno das férias, em agosto, com o oferecimento de um curso. Renata 

Marques afirma que é preciso se preocupar com a sensibilização, primeiramente. 

Depois, a equipe do NAPNE vai tentar adaptar o material para os alunos. Tudo 

será construído e aprendido, aos poucos, e em conjunto, segundo a 

coordenadora da CoTp. A coordenadora do curso de Fisioterapia sugere que os 

alunos organizadores da semana acadêmica sejam mobilizados e que haja, 

nessa semana acadêmica, alguma atividade a respeito do tema. Os presentes 

sugerem que seja feita a sensibilização sobre acessibilidade, já apresentada na 

SEMANEX-2017 pelo NAPNE do campus Realengo. Elisa Van Eyken expõe 

ainda a preocupação relacionada a uma sensibilização a respeito de deficiências 

em relação ao comportamento, deficiência mental. No entanto, avalia-se se será 

possível fazer essa sensibilização na Semana Acadêmica, pois o evento está 

muito próximo, acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de junho. A coordenadora da 

CoTp se compromete a falar com o grupo do NAPNE a respeito da oficina de 

sensibilização para a Semana Acadêmica. Passa-se, assim, ao ponto 4 da pauta, 

a saber: “Semana acadêmica e as atividades para os servidores”. A diretora-

geral afirma que não haverá aulas na Semana Acadêmica e que as atividades 
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serão abertas a todos os servidores. A mesa redonda sobre acessibilidade será 

na quarta-feira, de manhã. Em dando prosseguimento à reunião, Elisa apresenta 

o próximo ponto da pauta, a saber: “Insalubridade”.   Segundo a diretora-geral, 

está havendo uma discussão sobre o tema, no curso de Farmácia, pois há uma 

nova portaria, que muda algumas questões e, com isso, alguns professores vão 

perder a insalubridade ou não terão a insalubridade concedida. Elisa Pôças 

esclarece que vai trazer a servidora Joana D’Arc ao campus, para conversar 

sobre o assunto, na próxima semana, possivelmente, na próxima quarta-feira, 

dia 21 de junho, de tarde. Em relação ao ponto 6, sobre os procedimentos na 

portaria do campus, a diretora-geral relata dois casos de pessoas desconhecidas 

que entraram no campus e causaram certo desarranjo. Ela afirma que os 

procedimentos de entrada no local serão modificados. Haverá uma listagem dos 

alunos, na portaria. Caso o vigilante não reconheça a pessoa, deverá 

acompanhá-la. Pensa-se na possibilidade de se confeccionarem crachás para 

os visitantes. Toda a comunidade acadêmica será comunicada e sensibilizada 

em relação aos novos procedimentos, entendendo-se que a ideia é reforçar a 

segurança do campus. A diretora-geral dá prosseguimento à reunião, trazendo 

os seguintes informes: os coordenadores deverão avisar aos docentes em 

estágio probatório que já está quase pronto o curso de 

complementação/formação pedagógica, com carga horária de 1.000 horas, para 

se atenderem as exigências do último edital do concurso para docentes. O edital 

para essa complementação será publicado e a primeira turma deverá ser 

recebida no auditório do campus Maracanã. A primeira exigência é em relação 

apenas aos professores aprovados no último concurso público para docentes do 

IFRJ. Por fim, a diretora informa também que os alunos do campus Realengo 

venceram as modalidades vôlei masculino e feminino e tênis de mesa nos jogos 

intercampi do IFRJ- 2017. Nada mais havendo a tratar, a reunião é encerrada, 

às 12:00h, e eu, Aline Faria, secretária da Direção-Geral, lavro a presente ata. 

 

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2017. 


