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Aos vinte e três dias do mês de março 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, docente Hélia Pinheiro, a 

coordenadora do Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde, docente Ana Cláudia 

Barbosa, 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 Elisa Van 

Eyken, o coordenador do Curso de Farmácia, docente Murilo Lima, os técnicos 

administrativos: Karina dos Santos, coordenadora de Biblioteca, Renata Jardim, 

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

Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas, e Janine Malheiros, 

coordenadora de Gestão de Pessoas. A diretora geral deu início à reunião, apresentando 

o primeiro ponto da pauta, a saber: “solicitação de Licença para Capacitação da 

servidora técnica Sandra Machado”. Elisa explica que a servidora requer licença de 3 

meses, para realização de um curso, com início em 01/06/2021 e término em 

31/08/2021, e informa que tal requerimento já foi aprovado pela chefia da interessada. 

O Colegiado de Campus se manifesta favorável à solicitação em questão. A seguir, a 

diretora-geral expõe o segundo ponto: “solicitação de Afastamento para Qualificação 

da docente Rosana Candida Macedo”. Elisa explicita que tal pedido já foi aprovado pelo 

Colegiado do Curso de Farmácia, com a condicionante da contratação de um professor 

substituto. A diretora esclarece que a professora Rosana já está sozinha nas disciplinas, 

pois a professora Alessandra Licursi, que, antes, atuava com a Rosana, foi removida para 

o campus Maracanã. Em troca, o campus Realengo recebeu uma vaga do campus 



Maracanã e chegou a contratar um substituto. No entanto, o contrato do substituto 

venceu, durante o período em que o calendário acadêmico foi suspenso. Como não está 

havendo práticas, a professora Rosana conseguiu continuar sozinha com as aulas 

teóricas. No momento, já foi feito o pedido de um professor substituto da docente 

Alessandra Licursi, novamente, para o momento do retorno híbrido das aulas. O 

Colegiado de Campus se manifesta favorável à solicitação em questão, com a condição 

de contratação de um docente substituto. A diretora-geral prossegue, abordando o 

terceiro ponto da pauta: “solicitação de Afastamento para Qualificação do docente 

Bruno Poltronieri”. Elisa explica que tal pedido já passou pelos colegiados e foi 

aprovado, sem a condicionante de um professor substituto, uma vez que, segundo a 

coordenadora do curso de Terapia Ocupacional, o docente em questão fez um acordo 

com os professores com quem ele divide as disciplinas e, assim, não será necessária a 

contratação de outro docente para substitui-lo. Em votação, O Colegiado de Campus se 

manifesta favorável à solicitação em questão, sem a condição de contratação de um 

docente substituto. Em seguida, passa-se à solicitação de renovação de Afastamento 

para Qualificação da docente Michele Lourenço. A coordenadora do curso de 

Fisioterapia afirma que o colegiado de curso aprovou a solicitação de renovação, por 

mais 01 ano, com a condição de manutenção do professor substituto. O Colegiado de 

Campus também se manifesta favorável à solicitação em questão, com a condição de 

manutenção do docente substituto. A seguir, coloca-se para análise e votação a 

solicitação de renovação de Afastamento para Qualificação da docente Michelle Guiot, 

cujo contexto é similar ao da docente Michele Lourenço. O Colegiado de Campus 

também se manifesta favorável à solicitação em questão, com a condição de 

manutenção do docente substituto. Após a avaliação dos pontos principais, Elisa 

esclarece questões sobre os critérios para liberação dos docentes para qualificação. A 

coordenadora de Fisioterapia aponta a questão do professor Fábio Feitosa, que já 

solicitou saída de Dedicação Exclusiva para 40 horas, no entanto, o processo está parado 

ainda, fazendo com que se postergue também a candidatura de algum docente de 40 

horas para o regime de Dedicação Exclusiva. A coordenadora ainda retoma a questão 

sobre a vaga da docente Karla Dames, que foi para o Instituto Federal de Pernambuco, 

em agosto de 2019, e, desde então, existe uma disciplina no curso de Fisioterapia que 

não tem condições de ser ofertada aos alunos. Em 2020.2, ainda não há um substituto e 



foi feita a retenção da terceira turma de Fisioterapia do Trabalho. Elisa Van Eyken deixa 

registrada a sua preocupação em relação à formação dos alunos. Segundo ela, já foram 

feitos dois processos seletivos para contratação temporária com o perfil da docente 

Karla Dames e, apesar disso, ela deixará a gestão, este ano, com mais de cem alunos sem 

terem cursado essa disciplina. A diretora-geral também demonstra grande preocupação 

a esse respeito e explica que já encaminhou novo e-mail para a Diretoria de 

Administração Funcional, pois a última resposta que teve foi que o pedido estava em 

análise. A seguir, a diretora-geral passa aos informes. Elisa menciona o processo para a 

escolha das coordenações de Fisioterapia e do Curso Técnico de ACS que ocorrerá em 

abril. O processo será todo on-line. O edital será encaminhado, em breve, para a 

apreciação do Colegiado de Campus. A coordenadora do Curso Técnico em ACS informa 

que, por iniciativa do professor Bruno Poltronieri, foi realizada uma reunião com o 

Erivelton da CAP 5.1, com a participação também da diretora de Ensino e da docente 

Ana Quintela. Segundo Ana Barbosa, a reunião foi muito proveitosa, muito positiva, 

demonstrando um outro cenário para a atenção básica de saúde. No mesmo dia, foi 

compartilhado com a CAP 5.1 um material bastante lúdico, com as principais 

informações do edital. Dias depois, a coordenadora Ana Barbosa recebeu um e-mail da 

Diretoria de Concursos, com uma preliminar dos candidatos para cada campus. O 

concurso está sendo por sorteio público e sem custo para os inscritos. Já há 115 inscritos 

para o CTACS, ou seja, uma turma basicamente formada e uma fila de espera, algo muito 

positivo, após tantas dificuldades em anos anteriores. Agora, segundo Ana Barbosa, o 

cenário é bem diferente. A diretora-geral agradece pelas boas notícias. Nada mais 

havendo a acrescentar, a reunião é encerrada, às 9h49min., e eu, Aline Aparecida dos 

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

  

  

Rio de Janeiro, 23 de março de 2021.  

 

 

 


