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Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

                                       Instituto Federal do Rio de Janeiro 

 

 

Ata da Reunião do Colegiado de Campus 

IFRJ - Realengo 

 

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de 2021, às 9h, teve início a reunião virtual 

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

a diretora-geral, docente Elisa Pôças, a diretora de Ensino, Hélia Pinheiro, o diretor 

administrativo, Saulo de Oliveira, 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, e sua suplente, Mauren Lopes, a representante 

da coordenação do Curso de Farmácia, Samara Matta, os técnicos administrativos: 

Sérgio Reis, coordenador do setor de Segurança e Administração de Ambientes 

Tecnológicos, Maria Célia Pollig, representante da coordenadoria Técnico-Pedagógica, 

Viviane de Souza, coordenadora do Núcleo de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Específicas, Adriana Mendonça, coordenadora do setor de Integração 

Escola-Empresa, Alane Souza, coordenadora da Biblioteca. A diretora-geral dá início à 

reunião, apresentando o único ponto da pauta, a saber: afastamento para qualificação 

do docente Bruno Poltronieri. Elisa Pôças explica que o assunto já foi abordado em outra 

reunião do Colegiado de Campus. No entanto, foi necessário convocar nova reunião, 

para se reavaliar a solicitação, uma vez que, na reunião em que se tratou do assunto, 

conforme ata de 23 de março de 2021, a saída do docente não foi condicionada à 

contratação de um substituto, pois havia sido acordado, no Colegiado de Curso, que os 

próprios colegas de trabalho ofereceriam as matérias ora ofertadas pelo Bruno. Como 

os colegas não mais poderão substituir o professor, será necessário contratar um 

docente substituto, durante sua ausência. Assim, a diretora-geral solicita que o 

Colegiado aprove ou desaprove a referida solicitação. Em votação, O Colegiado de 

Campus se manifesta favorável à solicitação em questão, estando este afastamento 
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condicionado à contratação de um professor substituto. Nada mais havendo a 

acrescentar, a reunião é encerrada, às 9h40min., e eu, Aline Aparecida dos Santos Faria, 

secretária da direção-geral, lavro a presente ata que vai assinada por mim. 

 

 

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2021.  

 


