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Aos treze dias do mês de abril de dois mil e onze, às dez horas e quarenta e cinco 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): Caetano Moraes (Representante Titular FIRJAN), Marilda Pimenta de Melo
(Representante Suplente FIRJAN), Teresa Cristina da Silva Brito (Representante Titular
Egressos), Alexandre Mendes (Representante Suplente Diretor-Geral), Paulo Chagas
(Representante Titular Diretor-Geral), Sheila Pressentin Cardoso (Representante Titular
Diretor-Geral), Ana Graça Valle de Carvalho (Representante Suplente Diretor-Geral), Ana
Paula Salerno (Representante Suplente Docente), Francisco da Silva Esteves (Representante
Titular Docente), Marcos de Castro Pena (Representante Titular Docente), Luiz Fernando Silva
Caldas (Representante Titular Docente), Dario Kunzler Pereira da Silva (Representante Titular
Técnico-administrativo), André Ricardo Surcin Filgueiras (Representante Suplente Técnicoadministrativo), Carlos Heráclio Marques (Representante Titular Técnico-administrativo),
Hélio Marques Filho (Representante Titular Técnico-administrativo), Bruno Campos dos
Santos (Representante Titular Discente).
O Presidente iniciou a reunião, agradecendo a participação de todos os presentes. Realizou a
apresentação dos dois novos conselheiros, representantes da FIRJAN, Sr. Caetano Moraes e
Srª. Marilda Pimenta de Melo, e também das duas novas conselheiras, representantes dos
Diretores-Gerais, Professora Sheila Pressentin Cardoso e Professora Ana Graça Valle de
Carvalho. O Presidente fez um breve resumo da história do IFRJ, para que os novos
conselheiros pudessem conhecer melhor o nosso Instituto, e informou também que a realização
das reuniões ordinárias do Conselho Superior é obrigatória, devendo ocorrer mesmo em caso
de pauta enxuta. Informou também que a representação da Firjan se faz necessária para a
divulgação de todas as decisões relevantes, que são votadas no Conselho. O Conselheiro
Caetano Moraes e a Conselheira Marilda Melo demonstraram a alegria em representar a
instituição na qual trabalham, desejosos de contribuir para a sinergia entre o IFRJ e a Firjan, a
partir da experiência que já detém e, também, desejos de aprender. O Presidente deu as boasvindas, desejando que a relação mais íntima possa gerar decisões conjuntas. Logo após,
colocou a Ata do dia 23 de fevereiro de 2011 em votação, sendo aprovada pela ampla maioria
com uma ressalva nas linhas 29 e 30, a pedido da Conselheira Ana Paula Salerno, que solicitou
que a informação “cursos” fosse alterada para “pesquisa de mercado”. O Conselheiro Marcos
Pena propôs a inclusão do assunto “avaliação do fato ocorrido no último dia 07 de abril, na
Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo” na ordem do dia. O presidente informou
que o incluirá como último ponto de pauta. O Conselheiro Marcos Pena falou sobre o evento
“IFRJ em debate”. O Presidente informou que o evento não foi uma discussão, mas uma
sensibilização. O Conselheiro Helio Marques propôs o uso obrigatório de uniformes pelo
menos no ensino integrado e também a colocação de câmeras. O Conselheiro Paulo Chagas
informou que tornou o uso do uniforme obrigatório, mas o ofereceu a todos os alunos
gratuitamente. A única implicação para essa obrigatoriedade é quem arcará com o
oferecimento. O Conselheiro Alexandre Mendes entregou ao Presidente um documento sobre a
Carga Horária Docente. O Presidente informou o que reservaria para um momento mais
adequado. O Conselheiro André Surcin destacou a importância do profissional de vigilância e
cobrou a inclusão da capacitação para esses profissionais. Reiterou que continua sem suplente.
O Presidente informou que fará uma nova eleição para suprir as vacâncias. O Conselheiro
Francisco Esteves informou que conta com a ajuda da FUNCEFETEQ para a doação de
uniformes. Eles são importantes para realização de triagem nas entradas dos Campi, salvo em
casos de ex-alunos. O Presidente realizou a leitura da Ordem do Dia. Falou a respeito dos
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destaques e da carga horária docente. Abriu inscrições para diferenciar os destaques “enviados”
de destaques “necessários”. O Conselheiro Alexandre Mendes propôs a transformação, pelos
Pró-reitores da área de ensino, dos três documentos em apenas um e posterior apresentação ao
Conselho Superior. A Conselheira Ana Paula Salerno destacou a importância da participação
dos conselheiros durante as discussões sobre os documentos. O Conselheiro Paulo Chagas
lembrou que foram encaminhados trinta e seis destaques e convém avaliar alguns. O
Conselheiro Marcos Pena sugeriu que seja apresentado o documento original, para ser
analisada e pertinência dos destaques. O Presidente informou que alguém o perguntou se a
tabela de destaques será disponibilizada no site. Ele informou que está é uma tarefa que deve
ser realizada com muito critério. O Conselheiro Alexandre Mendes considera interessante um
grupo externo avaliar os documentos. O Conselheiro Marcos Pena acredita que o Conselheiro
Alexandre Mendes estaria criando mais uma instância. Falou, ainda, que deveria ser realizada a
unificação, mas sem juízo de valor, para sistematizar o que existe. O Conselheiro Francisco
Esteves concordou com ele, não considerando que seja a criação de uma nova instância, pois
está pedindo para o grupo juntar e trazer a proposta para eles. Não seria a composição de um
quarto documento. Para ele, o Conselheiro Marcos Pena chama de “instância”, mas ele
denomina “mediação”. O Presidente lembrou que há Diretores-Gerais que são conselheiros. A
Conselheira Ana Paula sugeriu que o grupo que for sistematizar os destaques não descarte
nada. Apenas o que for ilegal não deve ser contemplado. O Presidente não pensa diferente,
julgando que tudo deve ser avaliado. A Conselheira Teresa concorda com a Conselheira Ana
Paula. O Conselheiro Paulo Chagas acredita que aceitar todos os destaques seja problemático,
pois são antagônicos. A Conselheira Ana Paula disse que, quem fizer toda a junção não deve
emitir juízo de valor, pois originaria a criação de um quarto documento. O Presidente enfatizou
que o que está em discussão é a maneira como será realizada. Depois realizou a votação das
propostas. A primeira a ser votada foi a da Conselheira Ana Paula, que solicita que todos os
destaques dos três documentos e a minuta do grupo de trabalho sejam colocados para a
apreciação do Conselho Superior. Houve duas abstenções, mas foi aprovada pela ampla
maioria. A seguir, foi votada a proposta do Conselheiro Alexandre Mendes, que propôs que os
três Pró-reitores da área de ensino possam sistematizar as informações da carga horária docente
e passar para a apreciação do Conselho Superior. Só houve um voto contra, mas também foi
aprovada pela ampla maioria. O Conselheiro Luiz Fernando não entendeu se é para tirar os
destaques. O Presidente percebeu que as pessoas não entenderam realmente o que fora
proposto e perguntou se desejavam que as propostas fossem repetidas. Relembrou o que fora
proposto, mas não repetiu a votação. A seguir, ele propôs agendar reunião extraordinária para
sistematizar o Regimento Interno. Passando para o quarto item da ordem do dia, o Presidente
passou a palavra ao Conselheiro Marcos Pena, que falou a respeito do documento elaborado
por ele e pelo Conselheiro Paulo Chagas, com base no fato ocorrido na escola Tasso da
Silveira, em Realengo, visando à discussão não só sobre bullying, mas também sobre violência
nas escolas. Sugeriu a elaboração de seminários para a participação de docentes, discentes e
técnico-administrativos. Paulo Chagas prosseguiu, dizendo que devemos ter cautela, pois
trabalhamos com o Ensino Técnico. Houve casos de alunos pegos furtando solventes nos
laboratórios. Os alunos poderiam fabricar bombas químicas a partir dos materiais presentes nos
laboratórios. Houve casos também de alunos que surtaram. Os especialistas temem que, após o
ocorrido em Realengo, possam ocorrer mais episódios desse tipo. A Conselheira Teresa
Cristina achou interessante a proposta do Conselheiro Marcos Pena, que fala em discutir o
ocorrido com os alunos, mas destaca a importância da discussão com os professores e
administrativos antes. A Conselheira Sheila informou que muitas das ações que foram
propostas já são realizadas. Já há seminários, oficinas e discussões sobre sexo e bullying no
Campus Nilópolis. O Presidente falou a respeito do psicólogo ouvidor. A Conselheira Sheila
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informou que há muitos alunos do nível superior que precisam de atendimento psicológico em
Nilópolis, mas há apenas um psicólogo. O Presidente Informou que discutirá maneiras de
viabilizar as ações propostas no Colégio de Dirigentes. O Conselheiro André Surcin solicitou a
inclusão de médicos e profissionais da área de saúde no item dois. Solicitou também que
fossem considerados cursos de capacitação para a área técnico-administrativa, para a
identificação de desvios de conduta dos alunos, pois informou que concluiu curso de
capacitação contra drogas, mas este não foi considerado importante para progressão nesta
carreira. O Presidente complementou, falando que todos os servidores fazem parte do ambiente
em que trabalham e são responsáveis por ele. O Conselheiro Francisco Esteves acredita que o
aluno deve ser considerado individualmente, não apenas no coletivo. O Presidente informou
que encaminhará essas demandas ao Colégio de Dirigentes. A Conselheira Ana Paula lembrou
que o Programa de Assistência Estudantil deverá retornar para análise. O Presidente informou
que colocará o tema como ponto de pauta da próxima reunião do Conselho Superior. Marcos
Pena falou a respeito da regularização fundiária do Campus Pinheiral. O Presidente
complementou, informando que a reunião foi promissora. O Procurador reclamou com a
Prefeitura a falta de projeto, estipulando um prazo para a apresentação do mesmo. O
Conselheiro Bruno informou que foi procurado por um servidor técnico-administrativo que se
disse representante de sindicato. Este informou que deseja participar do Conselho Superior. O
Presidente informou que todos os órgãos de representação que foram estabelecidos para o
Conselho Superior já receberam os convites. O Presidente agradeceu a presença de todos,
encerrando a reunião às 12h e 40 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.

