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ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE CAMPUS  

IFRJ – REALENGO 

 

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de 2017, às 9h30min., teve início a reunião 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 Van Eyken, 

a coordenadora do curso de graduação em Terapia Ocupacional, docente Márcia Araújo,  

a coordenadora de Pesquisa, docente Paula Maciel, a coordenadoria do curso técnico de 

Agente Comunitário de Saúde, representada pela docente Ana Quintela, e os técnicos: 

Janine Malheiros, coordenadora de Pessoal, Márcio Sophia, coordenador da Clínica 

Escola, Sérgio Vieira, coordenador de segurança e administração de ambientes 

tecnológicos, Adriana Sampaio, representando a coordenadora de integração escola-

empresa, Renata Marques, coordenadora da coordenação técnico-pedagógica e Danilo de 

Souza, prefeito do campus. A diretora-geral dá início à reunião, abordando o primeiro 

ponto da pauta, a saber: “apreciação dos Editais para eleição da Coordenação da 

Farmácia, Coordenação de Pesquisa e Coordenação de Extensão”. Os presentes solicitam 

acréscimo do subitem 1.3, no edital para a coordenação de Extensão e Pesquisa. A diretora 

de ensino sugere que a comissão das eleições para a coordenação de Farmácia, Extensão 

e Pesquisa seja formada por docentes do eixo comum, que dão aulas nos três cursos. Após 

a apreciação, os editais foram aprovados por unanimidade. Passa-se ao segundo ponto 

da pauta: “orçamento 2018 - informes”.  A diretora-geral explica que participou 

recentemente do fórum dos diretores-gerais, onde se deliberou a composição de um GT, 

com a participação de um representante de cada campus – decidiu-se que esse 

representante será a direção administrativa. Nesse GT, cada campus deverá levar sua 

planilha de gastos essenciais, apresentando seus contratos, com a previsão orçamentária 

para 2018, para que seja feita uma discussão aberta. Elisa Pôças afirma ainda que houve 

uma reunião das instituições federais do Rio de Janeiro, na última semana de setembro, 

que contou com a presença de vários deputados, do representante da Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência (SBPC), um representante da FioCruz, entre outros. Nessa 



reunião, solicitou-se que o orçamento se mantenha, pelo menos, como o de 2016. Segundo 

a diretora-geral, o reitor afirmou que, mesmo que essa solicitação seja aprovada no 

congresso, será vetada pela presidência da república. Em dando sequência à reunião, 

passa-se aos assuntos gerais. A diretora de ensino informa que alguns alunos estiveram 

presentes na última reunião do ConSup e fizeram uma solicitação para participarem das 

reuniões do Colégio de Dirigentes e do Fórum de DG’s. A diretora-geral esclarece que 

acha positiva a participação dos alunos no Colégio de Dirigentes. Para ela, é importante 

que os alunos estejam presentes no momento da aprovação das propostas. A coordenadora 

Elisa Van Eyken afirma que, se fosse em pequeno número, os alunos poderiam participar 

também do fórum. A diretora de ensino corrobora o que a direção-geral disse a respeito 

do assunto. Segundo a diretora-geral, o Colégio de Dirigentes esclareceu que está aberto 

para a participação dos alunos que foram eleitos para o ConSup e também para a 

participação de representantes do sindicato. Em dando prosseguimento à reunião, a 

diretora-geral afirma que é preciso começar a pensar em como alterar o catálogo do MEC, 

que está para ser revisado, a fim de melhorar as notas dos cursos do campus Realengo. 

Elisa Pôças solicita a participação dos coordenadores, nesse sentido, para que o reitor 

possa levar uma proposta mais robusta e concreta para o CONIF. A coordenadora Elisa 

Van Eyken afirma que, para isso, os coordenadores precisam entrar em acordo e chegar 

a um consenso. Segundo a mesma, em momento nenhum, houve uma conversa da Pró-

Reitoria de Graduação (ProGrad) com os coordenadores dos cursos – que vão cobrar uma 

posição desta Pró-Reitoria, na ocasião em que se reunirem. Assim, a diretora-geral indaga 

qual será o encaminhamento dos coordenadores para a ProGrad e a coordenadora Elisa 

Van Eyken esclarece que isso deverá ser ajustado ainda entre os coordenadores de curso 

do campus. A diretora de ensino explica que a planilha apresentada pelo pró-reitor de 

Administração, Miguel Terra, no Colégio de Dirigentes, a preocupa muito, pois, de 

acordo com essa planilha, o Instituto não perdeu no orçamento, em geral, embora o 

orçamento da maioria dos campi tenha caído drasticamente. Ainda de acordo com a 

diretora de ensino, o campus Realengo fez a sua parte, reduzindo os gastos, aumentando 

em 20% o número de vagas por cada curso, entendendo que também há a questão da 

evasão, criou o curso de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e ofereceu cursos do 

PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego). Ainda 

assim, o orçamento do campus foi cortado pela metade. Há também no campus Realengo 

o trabalho da Clínica Escola, com o atendimento a pessoas da comunidade externa, que 

tem sido cada vez mais reconhecido. Diante desse quadro, a direção-geral solicita 



novamente o encaminhamento dos coordenadores para a PROGRAD, na reunião que está 

para acontecer. A coordenadora Elisa Van Eyken afirma que o encaminhamento será levar 

os dados quantitativos, os dados das Diretrizes Curriculares dos cursos (DCN’s), levar as 

resoluções do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito), com as normas 

a respeito dos estágios e da formação dos alunos. Após essa explanação, os coordenadores 

de curso do campus Realengo vão indagar qual é o entendimento e a posição da ProGrad 

em relação à situação atual. Por fim, a direção-geral informa que as próximas eleições 

para reitor e diretores-gerais serão definidas no dia 18.10.2017, na reunião do ConSup. 

Nada mais havendo a tratar, a diretora-geral encerra a reunião, às 10h45min., e eu, Aline 

Faria, secretária da Direção-Geral, encerro a presente ata, que vai assinada por mim e 

pelos demais presentes. 

 

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2017. 
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