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Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e quarenta 
minutos, teve início, na Sala de Reuniões do Campus Rio de Janeiro do Instituto Federal do 5 

Rio de Janeiro (IFRJ), a reunião do Conselho Pedagógico do Campus (CPC), sob presidência 
do Diretor de Ensino, Marcus Vinicius da Silva Pereira, com presença dos membros 
constantes da lista em anexo. A reunião teve como pauta a aprovação da ata da reunião 
realizada em 18 de setembro e da versão final do Regimento Interno do CPC após período de 
consulta pública. A ata da reunião supracitada foi apreciada e aprovada sem alterações. Em 10 

seguida, Marcus Vinicius Pereira apresentou as duas contribuições recebidas no período de 
consulta pública: a primeira, de natureza distinta do CPC, mais se aproximando do Colegiado 
de Curso para reunião de docentes; a segunda questionava se caberia ou não ao CPC legislar 
sobre as regras de sua própria composição e duração de mandato, assim como as regras de 
substituições de representação e membros convidados. Considerando que os 15 

questionamentos feitos durante as discussões realizadas pelo CPC nas reuniões de 
elaboração da proposta de seu Regimento contemplaram as contribuições recebidas na 
consulta pública, os membros presentes decidiram pela aprovação do documento sem 
alterações, sendo, portanto, enviado ao Diretor-Geral para que seja colocado como ponto de 
pauta na reunião do Colegiado de Campus (CoCam) em caráter de urgência, para que a 20 

eleição dos novos membros possa ser deflagrada ainda esse ano. Não havendo mais nada a 
tratar, a reunião foi encerrada às quatorze horas e trinta minutos. Esta ata foi aprovada por 
todos conforme lista de presença em anexo com respectivas assinaturas. 
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