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Aos oito dias do mês de junho de dois mil e onze, às catorze horas e trinta 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): Luiz Edmundo Vargas de Aguiar (Conselheiro Nato), Caetano Moraes (Representante
Titular FIRJAN), Zelma Fabri Marão (Representante Titular FECOMERCIO), Sérgio José
Teixeira (Representante Suplente SEDEIS), Teresa Cristina da Silva Brito (Representante
Titular Egressos), José Airton Monteiro (Representante Titular Diretor-Geral), Jefferson
Robson Amorim da Silva (Representante Suplente Diretor-Geral), Sheila Pressentin Cardoso
(Representante Titular 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),
Rafael Barreto Almada (Representante Suplente Docente), Dario Kunzler Pereira da Silva
(Representante Titular Técnico-administrativo), André Ricardo Surcin Filgueiras
(Representante Suplente Técnico-administrativo), Carlos Heráclio Marques (Representante
Titular Técnico-administrativo), Hélio Marques Filho (Representante Titular Técnicoadministrativo), Bruno Campos dos Santos (Representante Titular Discente), Geisler Vanil
Alves da Silva (Representante Titular Discente) e Johnes Hebert Victal Evangelista
(Representante Titular Discente).
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A reunião foi iniciada com a presença, aprovada pelo Conselho, da Pró-Reitora de Graduação,
Prof. Mônica Romitelli, do Pró-Reitor de Pós-graduação e Pesquisa, Prof. Marcos Tadeu e a
Pró-Reitora adjunta de Ensino Médio-técnico, Prof. Rachel Nasser, todos na condição de
ouvintes. O Presidente iniciou a pauta com o ponto acerca da aprovação da Ata do dia treze de
abril de 2011. O Conselheiro Marcos Pena pediu para suprimir sua fala nas linhas 59 e 60. O
Conselheiro André Surcin pediu para incluir, em sua fala na linha 103, os profissionais da área
de saúde. Concluídas as ressalvas, a Ata foi aprovada por unanimidade. Seguindo a pauta, o
Conselheiro Carlos Heráclio informou que o Campus Pinheiral vem enfrentando problemas
com a prefeitura local, que está executando uma obra de pavimentação e drenagem. A referida
obra poderá causar danos ao meio ambiente na área do Campus e também prejuízo a população
do entorno. O Conselheiro Marcos Pena sugeriu que o Conselho Superior enviasse um ofício
solicitando ponderação nas atividades. O Presidente concordou e pediu a minuta. O
Conselheiro marcos pena informou que ao sair do Campus Rio de janeiro se deparou com um
grupo de alunos embriagados, sendo atendido um aluno pelo Samu. O Conselheiro Luiz
Edmundo pediu que o assunto fosse encaminhado ao Colégio de Dirigentes. O Conselheiro
Jefferson Amorim pediu que numa situação dessas se chamasse a polícia. Dando seguimento, o
Presidente informou que é preciso deslanchar o processo de eleições para Diretor-geral do
Campus Paracambi e, indicou os nomes dos Conselheiros José Airton (representante Diretorgeral), Francisco Esteves (representante Docente) e Carlos Heráclio (representante Técnicoadministrativo) para comporem a comissão responsável pelo processo. O Conselheiro Luiz
Edmundo sugeriu a participação do Conselheiro, representante Discente, Bruno Campus, sendo
então aprovada a Comissão. Seguindo o primeiro ponto da Ordem do dia, o Conselheiro José
Airton apresentou os destaques do Regimento Interno do Conselho Superior. Após os
questionamentos, e, não havendo deferimento, o Presidente pôs em votação a minuta como
sendo o documento final, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao segundo ponto, o
Conselheiro Rafael Almada apresentou os destaques do Regimento geral do IFRJ. Neste ponto,
os destaques apresentados foram analisados e reelaborados a partir das sugestões Conselheiros,
que estabeleceram para o fechamento final do Regimento Geral na próxima reunião do
ConSup, que as redações dos artigos 78, 94, 95 e 107 sejam reestruturadas. O Presidente
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precisou se ausentar, passando o posto para o Reitor substituto, Prof. Luiz Edmundo Vargas de
Aguiar, que iniciou o último ponto de pauta acerca da análise, discussão e aprovação dos
documentos complementares do Programa de Assistência Estudantil. A Profª Rosângela Rosa
iniciou a apresentação, informando que já existe um comitê gestor atuando pelo Programa. A
Conselheira Sheila Pressentin questionou a origem dos recursos. O Presidente em exercício
explicou que o Governo Federal, inicialmente, fez a seguinte proposta: as universidades e os
institutos que aderirem ao PROUNI receberiam 10% para a implantação da Assistência
estudantil, sendo que o mencionado percentual se refere a 10% do orçamento que já existe. O
Conselheiro Jefferson Amorim sugeriu não utilizar o salário mínimo como indicador porque
não é permitido, recomendando a utilização da tabela do servidor administrativo classe C. O
Conselheiro José Airton sugeriu alterar o item que se refere à quantidade de auxílios recebidos
por estar confuso. O Conselheiro André Surcin questionou a vinculação. O Conselheiro Bruno
Campos disse não se sentir seguro de aprovar o item dessa forma. O Presidente em exercício
disse que a Comissão se compromete a fazer um estudo mais detalhado e trazer para o
Conselho, propondo a aprovação do texto. A Conselheira Ana Paula Salerno sugeriu que seja
revista a questão da diminuição do valor das bolsas. O Conselheiro André Surcin disse não se
sentir esclarecido o suficiente, pedindo uma reunião extraordinária. O Presidente em exercício
disse que uma reunião em pouco tempo não irá esgotar todas as questões. Os Conselheiros
Jefferson Amorim e Francisco Esteves propuseram que o Edital do Programa seja aberto por
Campus que queiram aderir imediatamente. O Conselheiro Marcos Pena propôs manter o que
está apresentado. O Presidente colocou as duas propostas em votação, tendo 1 abstenção; 5
votos para a proposta do Conselheiro Marcos Pena e 8 votos para a proposta dos Conselheiros
Jefferson Amorin e Francisco Esteves. O Presidente pediu que constasse em Ata que se
pudesse votaria na proposta do Conselheiro Marcos Pena. O Conselheiro Marcos Pena sugeriu
que o Comitê prepare um material explicativo para os alunos. O Presidente propôs que o
Conselho se debruce exaustivamente sobre o orçamento e que os 150 mil reais em discussão
sejam reavaliados no segundo semestre. Após todas as discussões acerca dos documentos
complementares do Programa de assistência estudantil, os mesmos foram aprovados pelo
Conselho por unanimidade. Em assuntos gerais, o Conselheiro Jefferson Amorim pediu que a
situação referente à capacitação dos servidores seja discutida na próxima reunião. O Presidente
agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião às 18h e 40 minutos, e, nada mais
havendo a ser tratado, eu, Simone Corrêa, Secretária do Conselho Superior, encerro a presente
Ata, que seguirá assinada por mim e pelo Presidente.

