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Aos três dias do mês de novembro de dois mil e dez, às dez horas e trinta minutos, na 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), Lucia Regina dos Santos Reis (Representante Titular da CUT), José Airton
Monteiro (Representante Titular Diretor-Geral), Paulo Chagas (Representante Titular DiretorGeral), José Arimathéa Oliveira (Representante Suplente Diretor-Geral), Eudes Pereira Souza
Júnior (Representante Titular 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),
Dário Kunzler 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
Técnico-administrativo), Geisler Vanil Alves da Silva (Representante Titular Discente) e os
convidados: Profª Margareth Mara Corrêa da Silva, Prof. Rodney Cezar de Albuquerque, Prof.
Pôncio Mineiro e o Diretor do Campus Paracambi, Prof. Rocine Castelo.
Havendo quórum, o Presidente iniciou a reunião, colocando a Ata do dia 22 de setembro de
2010 em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. No item Expediente, o
Conselheiro Francisco Esteves propôs a criação de um GT a fim de revisar o Regulamento
eleitoral que se refere às condições de votação dos alunos em EAD. O Conselheiro Eudes
Júnior comunicou que o documento para a elaboração da carga horária docente está em fase de
ajustes e estará disponível no site do IFRJ para que todos possam dar sugestões, sendo
encaminhado ao ConSup brevemente; pediu para que fosse providenciada uma Portaria com os
nomes das pessoas que participaram do processo; informou ainda que o referido grupo
recomendou que a implantação do regulamento seja a partir de 2013, a fim de aguardar o
término do processo de reestruturação do IFRJ; pediu, em nome de um grupo de professores do
Campus Maracanã, esclarecimentos acerca do enquadramento docente. O Conselheiro José
Arimathéa parabenizou os Coordenadores e a Comissão responsável pelo processo eleitoral do
Campus Nilo Peçanha/Pinheiral; informou que o IFRJ, através do Campus Pinheiral faz parte
do Comitê de bacias da região hidrográfica do Paraíba do Sul; quis saber se haverá algum setor
responsável por ações referentes aos eventos da Copa do Mundo e Olimpíadas e como IFRJ irá
se inserir no cenário desses eventos. O Conselheiro Rafael Almada informou que o GT
responsável pelo Regimento Geral deverá entregar a minuta do relatório na próxima reunião do
ConSup. O Conselheiro Hélio Marques alertou que se tenha cuidado com a estrutura
administrativa na hora de se criar um curso, pois se preocupa com a sobrecarga de trabalho dos
servidores. O Conselheiro pediu, ainda, que os servidores administrativos sejam ouvidos e
possam opinar sobre esta questão. O Presidente informou que assinou a Portaria de Progressão
dos servidores docentes de D1 para D2, retroativa ao dia 01 de novembro. O Conselheiro
Eudes Júnior perguntou sobre o enquadramento dos servidores DE. O Presidente respondeu
que, primeiramente, é preciso se certificar com o MEC sobre a questão do percentual e
complementou, dizendo que a política do IFRJ é a de concessão de DE, por ser interessante
para a Instituição. O Conselheiro Eudes Júnior disse estar preocupado com os professores que
são únicos em suas disciplinas. O Presidente pediu ao Conselheiro para que o Prof. Cristiano,
Diretor de Ensino do Campus Maracanã, esclareça melhor a situação desses professores. O
Presidente colocou em apreciação a solicitação de ouvinte da reunião, o professor Jorge
kwazinsky, o que foi acatada pelo Conselho. O Presidente informou que irá formar um GT
responsável pela questão logística das eleições de Pinheiral. Seguindo para Ordem do Dia, o
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Presidente apresentou o primeiro ponto: Apreciação da matriz Curricular do Curso Técnico em
Informática para Internet (concomitante/subsequente) a ser oferecido no Campus Engenheiro
Paulo de Frontin. O Convidado, Professor Rodney Albuquerque, inicia a apresentação
justificando a implementação do curso em questão por estar em consonância com as
determinações do Governo Federal, na medida em que prevê o aumento de oportunidades na
Educação Profissional nas diferentes regiões fluminense, e, por objetivar a formação de
profissionais empreendedores para um mercado promissor, que se encontra em grande
expansão. Nesse instante, às 11h, foi autorizada a presença da Prof.ª Bianca, do Campus
Maracanã. Dando prosseguimento à reunião, o Presidente pôs o curso em discussão. O
Conselheiro Eudes Júnior parabenizou a apresentação, discorreu sobre a importância da
pesquisa para a abertura de cursos novos, recomendou que a apresentação fosse socializada e
servisse de modelo; sugeriu que seja dada importância à experiência profissional dos
professores que irão trabalhar com a formação técnica. O Conselheiro José Arimathéa
questionou sobre a oferta de vagas e a demanda em relação ao número de professores. O
Professor Rodney disse que todas as disciplinas estão cobertas no momento. O Presidente
colaborou dizendo que entende a preocupação do Conselheiro Arimathéa, mas está atento no
que diz respeito à abertura de novos cursos e o cumprimento do plano de metas; seguiu,
colocando o curso em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Prosseguindo para
o segundo ponto de pauta, a professora Janaína apresentou a proposta de implementação do
Curso de Licenciatura em Matemática a ser oferecido no Campus Paracambi. A Professora
justificou a implementação, baseada nos dados sobre a carência de docentes na área,
fundamentando-se também nos documentos que normatizam o sistema educacional em
atendimento. O Presidente abriu as inscrições. O Conselheiro Eudes Júnior perguntou por que
na listagem dos professores do curso existem áreas que não fazem parte do percurso do aluno.
Quis saber quando será a implantação do laboratório de matemática, descrita no projeto. O
Diretor do Campus Paracambi, Prof. Rocine, disse que o Campus é muito grande e informou
que está sendo equipado. O Conselheiro Eudes Júnior sugeriu que haja previsões detalhadas e
perguntou se há professores suficientes para atender a todo o curso. A Professora Janaína
informou que há professores para atuarem até a metade do curso e que, futuramente, precisarão
de apenas mais quatro (04) professores, sendo esta análise baseada nas experiências de cursos
aprovados pelo CAEG. O Conselheiro Francisco Esteves parabenizou a professora, disse que
gostou do material e que é importante que se faça um movimento para que se tenham
professores de áreas específicas; pediu para que fossem lidos os pareceres dos Conselhos
Acadêmicos correlatos a esses cursos, pois isso demonstraria comprometimento. O
Conselheiro Eudes Júnior reforçou que é necessária a análise do ConSup no processo de
abertura de cursos. O Presidente sugeriu que o parecer do Conselho Acadêmico venha
acompanhado da apresentação. Não havendo mais inscrições, o Presidente colocou o curso em
votação e, com duas abstenções, o curso foi aprovado por ampla maioria dos votos. Nesse
instante, o Conselheiro Eudes júnior pediu licença para se retirar em função de um
compromisso, deixando um documento com o Conselheiro Francisco. O Presidente deu
seguimento com o ponto de pauta acerca da Proposta de transformação do Curso Superior em
Tecnologia de Química em Produtos Naturais em Curso de Bacharelado. O Conselheiro, em
situação de convidado, Prof. Luiz Fernando, apresentou a proposta, informando que o curso em
questão não foi incluído no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, sendo
considerado experimental, o que o levaria a extinção. O Presidente abriu inscrições. O
Conselheiro Hélio Marques quis saber se os alunos aceitaram a mudança. Prof. Luiz Fernando
disse que foi feita reunião com os alunos e que os mesmos estão ansiosos pela transformação.
O Conselheiro Rafael Almada parabenizou o professor, dizendo que é importante a mudança,
pois a atuação profissional do curso em questão não estava contemplando as expectativas. O
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Conselheiro Luiz Edmundo informou que há um Projeto de Lei tramitando para
regulamentação da profissão de Tecnólogo; disse ser um absurdo o fato das estatais não
aceitarem esse profissional e quis saber o que foi retirado e contemplado na nova matriz. Prof.
Luiz Fernando disse que a resposta está nas ementas, que estão bastante detalhadas. O
Conselheiro Francisco Esteves disse que se preocupa com os egressos. Prof. Luiz Fernando
disse que há garantia de reingresso e que a análise será feita pelo histórico do aluno. O
Conselheiro Francisco Esteves aproveitou a oportunidade para pedir ao Conselho para ler o
documento deixado pelo Conselheiro Eudes. Depois de acatado o pedido, o Conselheiro leu os
questionamentos do documento e o parecer final, sendo contrário à aprovação da proposta de
transformação do curso em questão. Prof. Luiz Fernando esclareceu ao Conselho os
questionamentos do documento. O Conselheiro Luiz Edmundo informou que, de acordo com a
legislação vigente do ConSup, o voto contrário do Conselheiro Eudes não teria validade, já que
o mesmo não se encontrava presente. A Conselheira Zelma Marão parabenizou a mudança e a
não extinção do curso. O Presidente pôs a proposta em votação, sendo aprovado por
unanimidade. Seguindo com a pauta, a Conselheira Lúcia Regina apresentou a apreciação do
processo negocial entre a representação sindical de servidores públicos federal, estadual e
municipal e a do Governo Federal sobre o direito à negociação coletiva, resolução de conflitos
e representação sindical. A Conselheira Lúcia Regina disse que o objetivo é mobilizar e
divulgar para o Conselho as referidas questões. O Presidente informou que é muito importante
haver um espaço para as representações que não sejam do IFRJ. O Presidente agradeceu a
apresentação e disse que irá divulgar o documento. O Presidente informou que, devido à
extensão dos temas, o item Assuntos Gerais ficaria para a próxima reunião. O Presidente
encerrou a reunião às 13h e 10 minutos, agradecendo a presença de todos 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.

