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Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e dez, às quinze horas e vinte minutos,
na sala de reuniões do Campus Maracanã do Instituto Federal do Rio de Janeiro, teve
início a reunião do Conselho Superior do IFRJ, sob a Presidência do Professor Luiz
Edmundo Vargas de Aguiar, substituto legal do Magnífico Reitor, Presidente do
Conselho Superior, Prof. Fernando Cesar Pimentel Gusmão. Prof. Luiz Edmundo
contou com a presença dos senhores (as) Conselheiros (as): Eudes Pereira Souza Júnior,
Francisco da Silva Esteves, Marcos de Castro Pena, Luiz Fernando da Silva Caldas,
Rafael Barreto Almada, André Ricardo S. Filgueiras, Carlos Heráclio Marques, Geisler
Vanil Alves da Silva, Lucas Cavalieri Carreiro, José Airton Monteiro, Paulo Chagas,
Sonia Maria de Almeida, Cláudia dos Reis Ferreira, Regina Helena Malta do
Nascimento, Lúcia R. dos Santos Reis, Zelma Fabri Marão, Miguel Badenes Prades
Filho e os convidados: Professora Rosângela Aquino da Rosa Damasceno, Prof.ª Ana
Graça Valle de Carvalho, Prof. Álvaro Simões Corrêa Neder, Prof. Daniel Oliveira de
Lima, Profª Patrícia Teles Álvaro, Profª Ângela Maria da Costa Silva Coutinho e o Próreitor de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação, Prof. Marcos Tadeu Couto. O Presidente
iniciou, anunciando a presença dos Conselheiros: Miguel Badenes, Representante titular
do MEC; Zelma Marão, Representante titular da Fecomércio e Regina Malta,
Representante suplente da Firjan, compondo, pela primeira vez, o Conselho Superior.
Em seguida, sendo consenso geral, o Presidente estabeleceu um teto de 2 horas para o
término da reunião, lendo, logo após, os pontos da pauta. O Conselheiro Francisco
Esteves sugeriu que não fosse lida a Ata da última reunião, já que a mesma foi
divulgada antecipadamente por email e não houve manifestações para alterações. O
Conselheiro Marcos Pena pediu que ficasse incluída na referida Ata a autorização para
gravação das reuniões. Dessa forma, a Ata foi aprovada por unanimidade, com as
devidas ressalvas. Seguindo a ordem do dia, o Presidente perguntou se havia, por parte
dos Conselheiros, alguma comunicação a ser feita, e, não havendo manifestações, o
Presidente deu seguimento à reunião, pedindo a apresentação do tópico acerca da
apreciação da alteração da denominação do curso Técnico em Sistemas a gás para curso
Técnico em Mecânica e consequentes alterações na matriz curricular. Antes, porém, do
início da apresentação, o Presidente lembrou que o IFRJ é a única instituição que
compõe um conselho acadêmico para cada modalidade de ensino e que todos os
assuntos que versam sobre matriz curricular e suas alterações são exaustivamente
discutidos nesses conselhos, que são compostos por representantes eleitos em todos os
Campi. Dando seguimento, o Prof. Daniel, do Campus Paracambi, seguiu com a
apresentação, inicialmente justificando as necessidades das alterações do curso, por
conta da dificuldade de obtenção de estágio e também pelo interesse das empresas por
um curso mais tradicional como o de Mecânica. Desta forma, as alterações propostas
tornariam o curso mais abrangente e contemplado em muitos concursos públicos. Após
o término da exposição, o Prof Daniel abriu espaço para perguntas. O Conselheiro
Marcos Pena perguntou se houve pesquisa para atender as expectativas de mercado.
Prof. Daniel respondeu que a pesquisa realizada apontou para o desenvolvimento de
novas empresas da região e que, para essas empresas, seria um ponto positivo ter como
estagiários os alunos da região. O Presidente aproveitou a oportunidade para dizer que
havia participado de uma reunião em Paulo de Frontin com a Secretaria de
Desenvolvimento do Estado, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Brascon, o Sebrae,
entre outras instituições, e anunciou que há uma iniciativa em se montar pólos
industriais naquela região, confirmando, assim, a necessidade de mão-de-obra de
Técnicos em Mecânica. O Conselheiro Lucas Cavalieri, representante dos discentes,
quis deixar registrado que houve aprovação, por escrito, de todos os alunos, a respeito
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da transformação do curso, pois viram as dificuldades que seus colegas dos períodos
mais adiantados tiveram para conseguir estágio. O Conselheiro Eudes Souza perguntou
se houve consulta a documentos que, em sua opinião, seriam de grande importância
para a implantação de um curso. Tais documentos seriam: Perspectivas do mercado da
indústria brasileira, Portal empresarial do Sebrae, Indicadores de mercado 2010 da
Firjan, entre outros. Prof Daniel respondeu que houve consulta pela Internet,
objetivando averiguar os investimentos das grandes empresas que geram empregos,
como a Petrobrás e a Eletrobrás. O Conselheiro Eudes Souza pediu para fazer a leitura
de um Parecer acerca da gestão do curso de Mecânica em Paracambi. O Conselheiro
pediu ainda que tal Parecer constasse em Ata como anexo. Após todos concordarem
com a leitura, O Conselheiro Eudes Souza fez a apresentação do documento e, ao seu
término, o Presidente retomou a palavra, deixando registrado que qualquer curso
aprovado no IFRJ até os dias de hoje foram cursos que passaram pelas consultas
exigidas pelo Conselho atual ou pelos Conselhos anteriores, devidamente aprovadas nos
Conselhos de Ensino e com a pesquisa que ali era realizada, e, sendo assim, de todo o
Parecer lido pelo Conselheiro Eudes Souza, excluindo o último item que se referia aos
alunos, o Presidente afirmou que discordava radicalmente do seu conteúdo, pois está
certo de que não houve nenhum período de irresponsabilidade da gestão Institucional, a
não ser que o Conselheiro Eudes Souza estivesse acusando o coletivo da Instituição, que
sempre teve como alicerce a prática de discussões prévias com representantes de todos
os Campi e a devida aprovação do Conselho Superior. O Conselheiro Eudes Souza
alertou que os problemas das alterações dos cursos podem ter partido de erros e que os
mesmos deveriam ser assumidos, entretanto o Presidente disse que não considerava
existência de erros no que se refere à aprovação dos cursos, pois para aquele momento,
achou-se que tais cursos eram adequados daquela forma. Seguindo com seu
pronunciamento, o Presidente disse que com o forte crescimento econômico do país é
fundamental a condição de flexibilização dos Institutos, no que tange às adequações de
cursos, pois essa prática, sem dúvida, garantirá aos alunos uma melhor oportunidade de
mercado de trabalho. O Presidente prosseguiu ainda, dizendo que a avaliação dos cursos
será sempre momentânea e que, dessa forma, não causaria espanto algum se daqui a
dois anos o Campus Paracambi ou qualquer outro Campus tivessem que fazer novas
adequações a seus cursos, a fim de atender as exigências de mercado. Prosseguindo com
as inscrições, o Conselheiro Luiz Fernando tomou a palavra e questionou a carga
horária do curso de Mecânica. O Conselheiro Francisco Esteves alertou para as
exigências de adequação ao catálogo do MEC que está cada vez mais enxuto. O
Conselheiro Marcos Pena demonstrou preocupação quanto à abertura de novos cursos e
pediu para se estabelecer um parâmetro, propondo que houvesse uma metodologia mais
eficiente. O Presidente concordou com a proposta e disse que no IFRJ sempre houve
normas para abertura de novos cursos e que, certamente, precisam ser renovadas e, para
colaborar com o tema, anunciou que estão começando a implantar o Observatório do
mundo do trabalho, por exigência do MEC, que resolverá tais questões de maneira
profissional. Complementando com mais informações, o Presidente lembrou que a
Fecomercio,
Firjan
e
Federação
da
Agricultura,
este último não participante do Conselho, tiveram assento no Conselho enquanto
Conselho Diretor, sendo pareceristas na abertura de cursos novos. A Conselheira Regina
Malta, representante da Firjan, afirmou que as argumentações apresentadas para a
alteração do curso, pelo Prof. Daniel, vinham ao encontro das expectativas da entidade
que ela representa. Para encerrar o ponto de pauta, o Presidente perguntou se algum
conselheiro seria contrário às alterações do curso de Mecânica e, posto em votação, o
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curso foi aprovado por unanimidade. O Conselheiro Eudes Souza lembrou que havia
pedido para anexar o Parecer à Ata atual, então O Presidente pôs em votação o pedido
do Conselheiro Eudes Souza e, com 4 votos contra, 6 abstenções e 7 votos a favor, o
Parecer será anexado à Ata, juntamente com as observações feitas ao logo da reunião.
Dando seguimento a pauta, a Prof.ª Ana Graça, do Campus Avançado Arraial do Cabo,
apresentou a apreciação da alteração da denominação do curso Técnico em Logística
Ambiental em curso Técnico em Meio Ambiente. A Prof.ª iniciou a apresentação,
justificando a alteração do curso para atender às exigências de adequação ao catálogo
Nacional de cursos do MEC e também para atender a demanda profissional da região. O
Conselheiro Paulo Chagas perguntou como tem sido a questão do estágio do curso em
questão. A Profª Ana Graça disse que todos os alunos que terminam o curso estão
inseridos no mercado de trabalho. O Conselheiro Luiz Edmundo colocou em votação a
alteração do curso e, por unanimidade, o curso foi aprovado. O Presidente prossegue
com a pauta acerca do Regulamento do Programa de Assistência Estudantil – Proeja,
convidando a profª Rosangela Rosa a fazer a apresentação. O Presidente lembrou que o
Regulamento em questão faz parte de um conjunto de projetos de ações das Próreitorias que serão apresentados brevemente, em sua totalidade, ao Conselho Superior.
A Profª Rosangela Rosa fez a apresentação, justificando que o Regulamento é uma
exigência do Governo Federal e visa auxílio e permanência ao aluno do Proeja. Foram
questionados os critérios acerca da distribuição das bolsas. O Conselheiro Carlos
Heráclio mencionou o 4º parágrafo do Regulamento, informando que os critérios de
distribuição de bolsas não estão claros e pediu para fazer uma pequena alteração. A
Conselheira Sonia Maria questionou sobre o período de renovação de bolsas. A Profª
Rosangela Rosa disse que a renovação será ao final do ciclo. O Presidente colocou o
Regulamento em votação, e, por unanimidade, o Regulamento foi aprovado, incluindo a
ressalva apresentada pelo Conselheiro Carlos Heráclio. Prosseguindo com a pauta, o
Presidente chamou o Prof. Álvaro Neder para a apresentação do Projeto Pedagógico do
Curso de Especialização em Produção Cultural com Ênfase em Literatura Infantojuvenil. O Prof Álvaro iniciou a apresentação, justificando que a existência do curso se
deu pela necessidade de prosseguimento dos estudos na área, atendendo assim a
demanda acerca da formação de professores da Baixada Fluminense. O Presidente abriu
inscrições para o debate. O Conselheiro Marcos Pena achou o curso interessante, mas
mostrou preocupação com o número de vagas não contempladas, pedindo que fossem
repensados os critérios de seleção, já que isso poderia afetar as questões orçamentárias
da Instituição. O Presidente informou que, antigamente, os cursos Lato Sensu da
Instituição não faziam parte da matriz orçamentária. Eles eram realizados pelas
fundações de apoio. Informou ainda que a Instituição sempre foi contrária ao mercado
de cursos tipo MBA e que, em um determinado momento, e por proposta do antigo
Cefet-Química, os cursos Lato Sensu foram incluídos também na Matriz MEC. Disse
que essa Matriz é calculada com base no número de matrículas efetivadas e a projeção
para os anos vindouros é com base naquilo que foi atendido. Dessa forma, afirmou o
Presidente, está havendo uma subutilização daquilo que é previsto, tornando a questão
preocupante. Prof. Álvaro lembrou que o corpo docente é inteiramente da graduação,
que o curso é jovem e a natureza do processo é alcançar os objetivos da totalidade de
alunos matriculados. Lembrou que o problema de evasão está sendo observado e que há,
acima de tudo, uma preocupação com a qualidade. O Conselheiro Marcos Pena alertou
para o critério de seleção, recomendando um estudo acerca do problema. O Presidente
disse que o problema influenciará fortemente o relatório de gestão anual com base,
sobretudo, no plano de metas. A Profª Ângela Coutinho disse que o curso irá possibilitar
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a continuidade dos estudos, principalmente dos egressos e que houve pedidos para a
efetivação do curso. O Conselheiro Miguel Badenes recomendou aos Conselhos
Acadêmicos que fossem discutidas questões acerca dos modelos de admissão nos
cursos. O Conselheiro Rafael Almada falou que o curso é inovador e que uma discussão
acerca da sua importância na Instituição seria mais relevante. O Presidente falou que a
consolidação do curso poderá atender a perspectiva de um Mestrado na área. Em
seguida, posto em votação, o curso é aprovado por unanimidade. O Presidente anunciou
os encaminhamentos a serem adotados, primeiramente sobre a formação de um grupo
de trabalho para readequar o Regulamento de abertura de novos cursos, sugerido pelo
Conselheiro Marcos Pena. Ficou estabelecido que o grupo será formado por um
representante indicado por cada Conselho Acadêmico de Ensino e um representante
indicado pela Reitoria. Em seguida, por sugestão do Conselheiro Francisco Esteves,
ficou acertada a criação de um link, na página virtual do IFRJ, para apresentar as
Resoluções do Conselho Superior. Logo após, o Presidente propôs, por sugestão do
Conselheiro Eudes Souza, a criação de um grupo de trabalho para a regulamentação da
carga horária docente, ficando estabelecido pelos presentes que os Conselheiros Eudes
Souza e Paulo Chagas ficassem responsáveis por coordenarem os trabalhos, coletando e
produzindo material a ser apresentado, num prazo de noventa dias. Os dados coletados
para a produção do material referido deverão ser obtidos em colaboração com as Próreitoras de Ensino e os Diretores de Ensino dos Campi. Em seguida, O Presidente
anunciou que o Reitor, Prof. Fernando Gusmão, deixou recomendado que fosse
constituído um grupo de trabalho para a elaboração do Regimento Geral Interno do
Conselho Superior, ficando determinado pelos presentes que esse grupo fosse formado
pelos Conselheiros José Airton, Marcos Pena, Paulo Chagas e Sônia Almeida.
Prosseguindo com a reunião, o Presidente propôs um grupo de trabalho para a
elaboração do Regimento Interno do IFRJ. Os Conselheiros estabeleceram que o grupo
fosse formado por 1 (um) representante eleito de cada Campus, coordenados pelos
Conselheiros Rafael Almada e Eudes Souza, Titular e Suplente respectivamente. Logo
após, O Presidente, a pedido do Conselheiro Paulo Chagas, abriu espaço para debate
sobre o reenquadramento e progressão dos Técnicos Administrativos e Docentes. O
Conselheiro Paulo Chagas que informou e apresentou documentos sobre a existência de
jurisprudência em relação à questão de mudança antecipada de nível de progressão dos
Técnico-Administrativos e lembrou que no momento de transição do IFRJ, alguns
docentes que foram enquadrados na nova carreira tiveram perda salarial. O Conselheiro
Paulo Chagas disse que cabia discussão no Conselho Superior por se tratar de um órgão
consultivo e deliberativo. O Presidente explicou que o plano de carreira dos Servidores
Técnico-Administrativos não dá oportunidade ao acúmulo e que já houve consulta
jurídica ao Procurador do IFRJ, sendo, então, recomendado pelo Ministério do
Planejamento, aguardar a regulamentação oficial. O Presidente informou ainda que
quanto à questão dos docentes que prestaram concurso quando da vigência do antigo
plano de carreira, mas que foram contratados após a promulgação da nova carreira,
também já foram tomadas as devidas providências, sendo realizadas gestões junto ao
MEC e ao Ministério do Planejamento, por parte do IFRJ e do CONIF, para solucionar
a questão. Tomando a palavra, o Conselheiro Francisco Esteves pediu, em nome da
servidora Ana Beatriz Tavares, a possibilidade de haver um plano de redistribuição de
servidores entre os Campi. O Presidente disse que o Reitor encomendou ao Diretor de
Gestão de Pessoas, como tarefa prioritária, juntamente com a auditoria interna, um
levantamento a sobre distribuição de docentes e Técnico-administrativos para, a partir
daí, se iniciar uma discussão de um plano adequado. O Conselheiro Francisco Esteves
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sugere então que o tema seja ponto de pauta para a próxima reunião. Logo após, o
Presidente finalizou a reunião às 17h e 30 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 substituto legal do Reitor, Prof. Luiz Edmundo Vargas
de Aguiar.

