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Aos vinte e dois dias do mês de setembro 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): Cláudia Ferreira
D’Ávila (Representante Suplente da Fecomercio), Zelma Fabri Marão (Representante Titular
da Fecomercio), Sérgio José Teixeira (Representante Suplente da Sedeis), Lucia Regina dos
Santos Reis (Representante Titular da CUT), Teresa Cristina da Silva Brito (Representante
Titular Egressos), Luiz Fernando Silva Caldas (Representante Titular Docente), Robson Araújo
D´Avila (Representante Titular Técnico-administrativo), Carlos Heráclio Marques
(Representante Titular Técnico-administrativo), Geisler Vanil Alves da Silva (Representante
Titular Discente), José Airton Monteiro (Representante Titular Diretor-Geral), Paulo Chagas
(Representante Titular Diretor-Geral), Sonia Maria de Almeida (Representante Titular DiretorGeral), Solange Nascimento da Silva (Representante Suplente Docente), Ana Paula Salerno
(Representante Suplente Docente), Jorge Manoel Lopes dos Santos (Representante Suplente
Discente), Johnes Hebert Victal Evangelista (Representante Titular Discente), Dário Kunzler
da Silva (Representante Titular Técnico-administrativo), Hélio Marques Filho (Representante
Titular Técnico-administrativo) e a convidada: Profª Janaína Pereira de Oliveira.
Havendo quórum, o Presidente iniciou a reunião, colocando a Ata do dia 21 de setembro de
2010 em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Logo após, o Presidente passou
para o item Expediente, perguntando se havia alguma comunicação a ser feita. O Conselheiro
Luiz Fernando propôs, em nome das Coordenações Técnico-pedagógicas, a criação de um GT
a fim de discutir a regulamentação da carga horária dos servidores Técnico-administrativos de
nível superior, proposta essa acatada pela mesa e inserida na próxima pauta. A Conselheira
Cláudia Ávila informou que a FECOMERCIO está à disposição do IFRJ no que diz respeito à
pesquisas para abertura e fechamento de novos cursos. O Presidente agradeceu e acolheu a
proposta. A Conselheira Lucia Regina informou que faz parte da direção Nacional da CUT,
avisou que, ao longo de três anos, existe um GT do Ministério do Planejamento, discutindo o
direito à negociação coletiva, direito de greve e liberação da representação sindical dos
funcionários públicos; informou que na última reunião houve um fechamento de um termo de
acordo entre as representações de funcionários públicos para ser assinado e transformado em
Projeto de Lei, tratando de vários itens de interesse do funcionalismo público. O Presidente
pediu a Conselheira para que apresentasse e encaminhasse, de forma condensada, todas as
informações na próxima reunião do ConSup, já que foi grande a quantidade de informações
prestadas. A Conselheira concordou e anunciou que também encaminhará os resultados das
negociações. O Presidente deu informes sobre código de vagas, disse que está sendo
apresentado, pelas Universidades Federais, um PL de reajuste aos docentes e que também está
sendo formalizada uma proposta de tabela para a educação profissional e tecnológica que tenha
uma proximidade com a tabela de vencimentos do MCT. Prosseguindo com a reunião, o
Presidente passou para a Ordem do dia, esclarecendo que, em virtude da necessidade da ida do
Prof. Edmundo à Brasília, o item sobre a apreciação de proposta de Programa de Assistência ao
Educando passará para uma próxima oportunidade. O Presidente seguiu, então, para o próximo
ponto, que fala a respeito da Apreciação do Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em
Ensino de História e Culturas Africanas e Afrobrasileiras a ser oferecido no Campus São
Gonçalo. A Convidada, Profª Janaina Oliveira, apresentou o projeto pedagógico em questão,
relatando inicialmente os objetivos do curso e justificando sua implementação pela importância
da inserção dos conteúdos referentes às histórias africanas e afrobrasileiras em todas as
disciplinas do currículo escolar. O Presidente pôs o curso em votação, sendo aprovado por
unanimidade. O Presidente passou para o próximo ponto de pauta acerca dos informes dos GTs
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do IFRJ. O Conselheiro Paulo Chagas disse que os trabalhos do Regulamento da Carga Horária
docente estão bem adiantados e informou que na próxima reunião do ConSup, dia 3 de
novembro, será apresentada a minuta. O Conselheiro José Airton disse que até o dia primeiro
de novembro o documento deverá ser concluído, pois seu grupo depende do GT responsável
pelo Regimento Geral. A Pró-Reitora de Ensino de Graduação, Profª Mônica Romitelli, disse
que o seu grupo está um pouco atrasado porque houve uma demora na definição e consequente
homologação da equipe. O Presidente apresentou a proposta de pauta para as reuniões do dia
03 de novembro e do dia 15 de dezembro. O Conselheiro Luiz Fernando pediu para que
também fosse incluída como item de pauta, a proposta de transformação do CST de Química
em Produtos Naturais em Curso de Bacharelado. A Proposta foi referendada pelo Conselho,
sendo incluída na reunião do dia 15 de dezembro, desde que seja encaminhada à Secretaria do
ConSup. O Conselheiro Hélio Marques perguntou, em nome do Conselheiro Marcos Pastana,
se haveria a possibilidade de inclusão na pauta da próxima reunião do item sobre a criação da
rede de biblioteca do IFRJ. O Presidente disse que o assunto em questão implica em uma
regulamentação e pediu então para que pessoa responsável pela proposta a apresentasse ao
Conselho. A Conselheira Lúcia Regina propôs apresentar os informes citados por ela
anteriormente, sendo acatado pelo Conselho para a reunião do dia 03. O Conselheiro José
Airton perguntou como deverão ser finalizadas as questões referentes aos GTs. O Presidente
disse que os assuntos deverão ser debatidos em Conselho porque certamente haverá
desdobramentos. O Presidente passou para Assuntos Gerais. O Conselheiro Hélio Marques
quis saber sobre a administração dos malotes. O Presidente disse que está pensando em
contratar uma empresa para essa tarefa e que já pediu ao Pró-Reitor de Administração, Sr.
Amaro Falquer, para pôr o assunto como ponto de pauta. O Conselheiro Carlos Heráclio
lembrou que o processo eleitoral para Diretor-Geral do Campus Nilo Peçanha-Pinheiral está
quase finalizado. O Presidente aproveitou a oportunidade, pedindo ao Conselho a homologação
do resultado AD REFERENDUM, já que não haverá tempo para aprovação em reunião
ordinária. O Conselheiro Sérgio Teixeira disse que gostaria de conhecer os Campi. O
Presidente disse que seria interessante fazer uma reunião do Conselho em cada Campus. A
Conselheira Teresa Cristina pediu para que os emails dos conselheiros fossem incluídos na
mala direta da Instituição. O Presidente disse que o pedido será encaminhado à Assessoria de
Comunicação. Os Conselheiros representantes dos Campi fizeram convites para seus eventos.
O Presidente encerrou a reunião às 11h 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.

