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Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, às quatorze horas e vinte minutos,
na sala de reuniões da Reitoria do Instituto Federal do Rio de Janeiro, teve início a reunião
do Conselho Superior do IFRJ, sob a Presidência do Magnífico Reitor, Professor Fernando
Cesar Pimentel Gusmão. O Presidente contou com a presença dos (as) senhores (as)
Conselheiros (as): Luiz Edmundo Vargas de Aguiar (Conselheiro Vitalício), Zelma Fabri
Marão (Representante Titular da Fecomercio), Cláudia Ferreira D’Ávila (Representante
Suplente Fecomercio), José Airton Monteiro (Representante Titular Diretor-Geral), Paulo
Chagas (Representante Titular Diretor-Geral), Ana Paula Salerno (Representante Suplente
Docente), Francisco da Silva Esteves (Representante Titular Docente), Rafael Barreto Almada
(Representante Suplente Docente), Marcos de Castro Pena (Representante Titular Docente),
Carlos Heráclio Marques (Representante Titular Técnico-administrativo), André Ricardo
Surcin Filgueiras (Representante Suplente Técnico-administrativo), Hélio Marques Filho
(Representante Titular Técnico-administrativo), Dario Kunzler Pereira da Silva (Representante
Titular Técnico-administrativo), Bruno Campos dos Santos (Representante Titular Discente), e
os convidados, Prof. Marcos Tadeu Couto, Prof.ª Marta Ferreira Abdala Mendes, Prof.ª Márcia
Amira Freitas do Amaral, Prof.ª Rosangela Aquino da Rosa e Assistente Social Rita de Cássia
Cristino Marcos.
O Presidente iniciou a reunião, agradecendo a participação de todos os presentes. Logo após,
colocou a Ata do dia 15 de dezembro de 2010 em votação, sendo aprovada por todos. O
Conselheiro Paulo Chagas agradeceu o empenho da Reitoria no que se refere ao
enquadramento dos professores. Informou que o IFRS consultou a AGU sobre o
reenquadramento dos professores e o parecer foi favorável, independente do edital, e
recomendou que o Instituto fizesse o pagamento do valor retroativo. Solicitou que os
professores que ainda não foram enquadrados possam ser reavaliados. O Conselheiro Francisco
Esteves propôs moção de agradecimento aos professores Ivonilton Alves Fontan e Hiram da
Costa Araujo. Ao primeiro pela iniciativa em lançar vídeo e livro sobre a história do IFRJ e ao
segundo pelo vídeo. Solicitou que a Ascom possa promover a divulgação da obra e,
consequentemente, da história desta instituição. A Conselheira Cláudia reiterou a proposta de
oferecimento de pesquisa de mercado pela Fecomercio. O presidente agradeceu, em nome do
IFRJ. O Conselheiro André relembrou que está sem suplente, uma vez que o seu Titular
Robson Araujo D´Ávila pediu vacância para assumir cargo não-acumulável em outro órgão. O
Presidente informou que fará um levantamento de vacâncias e fará nova consulta aos
Diretores-Gerais. O Conselheiro André falou a respeito da progressão da AGU para os
servidores de cargo técnico-administrativo. O presidente solicitou que o documento fosse
encaminhado para ele. O Conselheiro Rafael informou que apóia a moção e informou que o
livro não pode ser vendido. O Conselheiro Luiz Edmundo solicitou que um exemplar do livro
seja disponibilizado na Biblioteca de cada Campus. O presidente informou que ocorrerá um
Seminário sobre Planejamento Estratégico na FIRJAN no dia 14/03/2011, das 09h às 18h e
depois colocou a moção de agradecimento em votação, informando que a secretária será
responsável pela elaboração da mesma. Todos aprovaram. O Presidente leu a ordem do dia,
presente na convocação, e pediu para que o Conselheiro Luiz Edmundo, juntamente com a
convidada, Profª. Rosangela Rosa, falassem a respeito do Programa de Assistência Estudantil.
Eles realizaram a apresentação. O Conselheiro Bruno perguntou quem terá direito ao programa
e se será aberto a alunos de todos os cursos. A Profª. Rosangela respondeu que os alunos de
todas as modalidades terão direito. Ele perguntou se haverá pesquisa socioeconômica, visando
ao atendimento de todos os alunos. A Profª Rosangela respondeu que sim e também que o
aluno pode acumular auxílio com bolsa. O Conselheiro Marcos Pena elogiou o Programa e
perguntou qual será o valor dos auxílios e se não será realizada uma padronização deles, para
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que sejam evitadas futuras distorções. Perguntou se haverá divisão por Campus e como ficará a
questão orçamentária, preocupado com futuros pedidos de certidão de aluno-aprendiz, além de
desejar saber maiores informações sobre como será realizada a seleção. A Profª Rosangela
respondeu que, em casos emergenciais, não ocorrerá a seleção. O Conselheiro Luiz Edmundo
solicitou que seja posta ressalva, para evitar que o emergencial se torne permanente e informou
que a divisão da verba será realizada de acordo com a necessidade de cada Campus e do
indicativo socioeconômico específico dele. Bruno informou que há muita reclamação da parte
dos alunos em relação ao valor da Bolsa Monitoria. Perguntou se poderia propor um aumento
para eles. O Conselheiro Luiz Edmundo informou que os valores das Bolsas são proporcionais
aos valores que o IFRJ consegue arrecadar. O Conselheiro Bruno propôs um aumento para esse
benefício. O Conselheiro André parabenizou a iniciativa da Proex e sugeriu que o serviço
médico tenha interação com a COTP, a realização de uma triagem efetiva na seleção de quem
receberá o benefício e também fez proposta de projeto de inclusão para formação de atletas. O
Conselheiro Luiz Edmundo informou que existe um programa desse tipo, mas não ligado ao
PAE. O Presidente perguntou se há dúvidas a serem esclarecidas para proceder a votação. José
Airton afirmou estar confuso, pois há artigos que ainda não estão com a redação final. O
Presidente propôs a votação do documento, mas com ressalvas. O que for acrescentado voltará
para votação na próxima reunião do Conselho. A proposta foi aprovada por todos. O Presidente
pediu que o Conselho Superior seja alimentado pela Proex. O Conselheiro Luiz Edmundo pede
celeridade, pedindo que, ao ser aprovado na próxima reunião, já seja iniciada a implantação. O
Presidente propôs a apreciação do Projeto Pedagógico do Curso de Pós Graduação Lato Sensu
em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, a ser oferecido pelo Campus Volta Redonda. O
professor Marcos Tadeu fez a introdução a respeito do projeto e a professora Marta Abdala
Mendes fez a exposição dele aos conselheiros. O Conselheiro Hélio perguntou a que secretaria
acadêmica o curso estaria ligado. Se à do IFRJ ou à da UFF. Ressaltou que não foi mencionada
a estrutura técnico-administrativa. A professora respondeu que o curso estará ligado à
secretaria do IFRJ do Campus Volta Redonda e terá um servidor técnico-administrativo
exclusivo para a secretaria de pós-graduação, que estará ligado à secretaria acadêmica O
Presidente informou que haverá banco de servidores. O Conselheiro Marcos Pena informou
que foi ligado à UFF de Volta Redonda antes e, por isso, conhece a dinâmica da instituição.
Deseja saber se é boa a estrutura de laboratórios. A professora Marta informou que há estrutura
tanto física quanto intelectual no IFRJ. O Conselheiro Marcos Pena perguntou se os
certificados serão emitidos pelas duas instituições, pois teme que a parceria não seja efetivada e
tenha o risco de somente o IFRJ emiti-los. O professor Marcos Tadeu informou que a nossa
instituição não depende da UFF para ter sucesso. Temos mais destaque no ensino de ciências
em Niterói que a própria UFF. Não há perigo de fracassarmos pela experiência que temos
também com o Campus Nilópolis. O Conselheiro Bruno perguntou se teremos condições de
prosseguir com a realização do curso, caso a UFF suspenda a parceria. Marta afirmou que sim.
O Conselheiro Rafael Almada parabenizou o campus por expandir sua área de atuação.
Mostrou preocupação com a parceria entre o IFRJ e a UFF, temendo que não venha atingir a
excelência deste instituto. Deseja que, no futuro, eles sejam co-orientadores para projetos de
pesquisa e monografia. Marcos Tadeu informou que o diretor da UFF acabara de ligar naquele
momento da realização da reunião, confirmando o fechamento da parceria. O Presidente teme
que, no futuro, possa ocorrer algum contratempo e gerar abalos para a parceria. Para ele não
estão claras as questões de espaço físico e dupla certificação. Ele informou que conduziria a
votação como projeto do IFRJ, Campus Volta Redonda, independente da parceria com a UFF.
Houve a votação do curso e do calendário das reuniões ordinárias. A aprovação dos dois foi
unânime.O Presidente informou que serão disponibilizados na página da escola os documentos
que seguiram anexos no email da convocação. O Conselheiro Rafael Almada informou que
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encaminhou a minuta do GT do Regimento Geral apenas na data desta reunião devido à
pendência de encaminhamentos de documentos. Solicitou a marcação de reunião extraordinária
exclusiva do Conselho Superior para discussão de pontos do Regimento Geral no final do mês
de abril. O Presidente considera melhor agendar essa reunião após a sistematização deste
documento. O Conselheiro Luiz Edmundo está lançando projetos e quer relançar o Centro
Popular de Cultura – CPC. Deseja popularizar o que é produzido dentro do IFRJ. O
Conselheiro Francisco Esteves também ressaltou que o Centro de Memória seria muito
interessante. O Conselheiro Luiz Edmundo informou que este Centro já está participando do
edital. O Conselheiro Marcos Pena falou a respeito das terras de Pinheiral. O Presidente
informou que é necessário contratar empresa para realizar a sistematização do patrimônio de
cada Campus. O Presidente agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião às 16h e 36
minutos, e, nada mais havendo a ser tratado, eu, Rosana Galvão, Secretária do Conselho
Superior em exercício, encerro a presente Ata, que seguirá assinada por mim e pelo Presidente.

