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Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de 2021, às 9h30min, teve início a reunião 

virtual do Colegiado de Campus do campus Realengo, com a presença dos seguintes 

membros: a diretora-geral, docente Elisa Pôças, o diretor administrativo, Saulo de 

Oliveira, a coordenadora do Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde, docente 

Lúcia Reis, a coordenadora do Curso de Terapia Ocupacional, docente Márcia Araújo, a 

coordenadora de Extensão, Ana Carolina Basso, a coordenadora de Pesquisa, docente 

Ana Carolina Carvalho, a coordenadora do Curso de Fisioterapia, docente Mônica 

Romitelli, os técnicos administrativos: Cláudio da Costa, representante da 

coordenadoria Técnico-Pedagógica, Viviane de Souza, coordenadora do Núcleo de 

Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas. A diretora geral deu início à 

reunião, apresentando o primeiro ponto da pauta, a saber: Edital  04, de 18 de maio de 

2021 - Eleição das coordenações dos cursos de Terapia Ocupacional e Farmácia. Após a 

discussão do edital, este foi aprovado, feitas as devidas alterações no ponto 3.1, letra D, 

e no cronograma. Passa-se, em seguida, ao segundo ponto da pauta: “Solicitação de 

prorrogação de tempo de Afastamento para Qualificação da docente Geruza Valadares 

Souza”. Elisa explica que a docente solicitou o Afastamento para Qualificação, em 2019, 

e completará 2 anos de afastamento em 30 de agosto de 2021. Esse era o prazo inicial 

solicitado pela professora. No entanto, devido à pandemia, a docente só conseguiu 

chegar ao país de realização do doutorado (Espanha) em novembro, quando deveria ter 

chegado em agosto. Assim, para que a professora possa ter o título em cotutela com a 

universidade espanhola, ela necessita ainda de 01 mês, para completar 01 ano de 

estudos lá. Então, a solicitação é de 01 mês de prorrogação, no período de 1º de 

setembro a 30 de setembro. A diretora-geral observa que a substituta da professora 



Geruza já vai completar os 02 anos de contrato e não há como prorrogar seu tempo. 

Além disso, o edital dela também não está mais válido. A proposta foi de ter colegas da 

docente cobrindo as 03 disciplinas que são oferecidas por ela. A coordenadora do Curso 

de Terapia Ocupacional explica que a professora Ana Barbosa assumirá as matérias. 

Após as considerações, o colegiado aprova esse segundo ponto, por unanimidade. A 

diretora-geral prossegue, abordando os assuntos gerais, a começar pelo orçamento do 

campus. Elisa apresenta a matriz IFRJ 2021, com os valores a serem recebidos pelo 

campus Realengo. A matriz total para o campus é de apenas R$ 1.317.865,34, para o 

pagamento de contratos e gastos fixos. Os valores para capacitação ficaram em torno 

de R$ 7.000,00, mas esse valor deve ser revertido para o custeio, pois os congressos 

estão acontecendo on-line, e o orçamento está muito baixo. O total para Assistência 

Estudantil é de R$ 518.744.15. Elisa explica que está fazendo um trabalho em conjunto 

com a reitoria, para que a Clínica Escola seja reconhecida, de fato, como setor da Saúde 

e não só da Educação. Assim, o campus receberia um orçamento maior. O Colegiado faz 

apontamentos a respeito do tema. A diretora-geral esclarece algumas dúvidas e explica 

que trouxe o assunto a título de informe e que, quando tiver uma posição da parte do 

reitor, trará o assunto novamente para a comunidade acadêmica. Nada mais havendo a 

tratar, a reunião é encerrada pela diretora-geral, às 11h, e eu, Aline Aparecida dos 

Santos Faria, secretária da direção-geral, lavro a presente ata. 

 

 

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2021. 


