ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR
24/02/2010
Aos vinte e quatro dias de fevereiro de dois mil e dez, às quatorze horas e trinta
minutos, no auditório 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 que contou com a presença dos senhores (as) Conselheiros
(as): Eudes Pereira Souza Júnior; Francisco da Silva Esteves; Aníbal dos Santos; Rafael
Barreto Almada; Dário Kunzler Pereira da Silva; Robson Araújo D’Ávila; André
Ricardo S. Figueiras; Carlos Heráclio Marques; Hélio Marques Filho; Bruno Campos
dos Santos; Geisler Vanil Alves da Silva; Johnes Hebert Victal Evangelista; Lucas
Cavalieri Carreiro; Camilla Christie do Couto Azevedo; José Airton Monteiro; Jefferson
Robson Amorim da Silva; Sonia Maria de Almeida; Teresa Cristina da S. Brito; Cláudia
dos Reis Ferreira; Sérgio José Teixeira e a Diretora de Inclusão Social do IFRJ,
convidada, Professora Rosângela Aquino da Rosa Damasceno. Assim que é iniciada a
reunião, o Conselheiro Carlos Heráclio pergunta ao Presidente se a mesma poderia ser
gravada. O Presidente questiona aos outros Conselheiros e ficou acordado que o
gravador poderá ser utilizado pelos membros do Conselho, sendo que, a qualquer
momento, poderá ser solicitada a interrupção da gravação do Conselheiro locutor, caso
o mesmo não autorize o momento de sua fala. O Presidente dá seguimento à reunião,
perguntando aos Conselheiros sobre a aprovação da ata da reunião do dia 25 de
novembro de 2009. O Conselheiro Francisco pede para fazer uma pequena alteração em
sua fala e, com a ausência de mais sugestões, a referida ata é aprovada. A respeito da
aprovação da ata do dia 22 de dezembro de 2009, o Conselheiro Francisco pede que seja
inserido no texto, o número do recurso do candidato Paulo Roberto de Assis Passos, no
qual são citados comentários sobre os trabalhos do Conselho Superior. Os Conselheiros
Aníbal e Carlos Heráclio alertaram acerca da importância de se expor, na totalidade, o
conteúdo dos referidos documentos, o Presidente sugere então, a inclusão, em forma de
anexo, do teor completo dos recursos dos candidatos a Reitor e as atas de apuração com
os resultados das eleições. O Presidente enfatiza a importância do cumprimento do
prazo de 72h de antecedência para o envio das atas aos conselheiros. O Conselheiro
Aníbal indaga sobre o que ficou acordado na última reunião a respeito do
encaminhamento dos documentos apresentados pelo Professor Fernando Gusmão à
comissão de Ética pública do IFRJ. O Presidente informa que os documentos serão
conduzidos brevemente, assim que a Portaria com a nova composição do Comitê de
Ética do IFRJ for expedida. Em seguida, retomando o ponto, o Presidente põe em
votação a aprovação da ata do dia 22 de dezembro com as devidas ressalvas e, por
unanimidade, a ata é aprovada. Prosseguindo com o segundo ponto da pauta acerca da
apreciação das alterações das matrizes dos cursos técnicos em Mecânica e em Meio
Ambiente, ambos integrados ao ensino médio, o Presidente explica que os cursos já
existem e que as modificações se deram por conta de adequações ao Catálogo Nacional
de Cursos e as demandas educacionais atuais. O Presidente informa ainda que as
alterações dos referidos cursos foram previamente analisadas e aprovadas pelo Conselho
Acadêmico de Ensino Técnico. A conselheira Teresa Cristina fala que gostaria de ver as
ementas dos cursos detalhadas. O Conselheiro Francisco diz que se os cursos já foram
discutidos pelo Conselho Acadêmico anteriormente, então, o mecanismo de aprovação é
praticamente automático. O Conselheiro Aníbal prefere aguardar o parecer do Conselho
Acadêmico para a aprovação. O Conselheiro Rafael Almada também alega que se
sentirá mais a vontade após analisar o parecer do Conselho Acadêmico. O Conselheiro

Sérgio Teixeira menciona que por ser novato no Conselho, precisaria analisar o parecer.
O Conselheiro Eudes diz que gostaria do parecer juntamente com a defesa do
representante, para que na próxima reunião seja possível esclarecer as possíveis dúvidas
que possam surgir. O Presidente concorda com a maioria dos Conselheiros e, num
consenso geral, a apreciação dos cursos é suspensa e adiada para próxima reunião.
Seguindo para o terceiro ponto de pauta, referente aos encaminhamentos 2010, o
Presidente apresenta informações acerca da distribuição do orçamento do referido ano,
se compromete a solicitar o envio da planilha aos membros do Conselho, informa ainda
que algumas unidades gestoras irão operar por conta própria e que a partir de um
levantamento feito, quatro Campi já têm condições de operar autonomamente e que os
demais estão em processo de adequação para que também possam operar da mesma
forma, menciona que nos Campi avançados de Mesquita, Paulo de Frontin e Arraial do
Cabo serão operadas na própria Reitoria. O Presidente passa a palavra a Professora
Rosângela Rosa, Diretora de Inclusão Social que discursa sobre as políticas de Inclusão
do IFRJ, apresenta ainda o Projeto de acolhimento Estudantil e aproveita a oportunidade
para convidar a todos a participarem do I Seminário de Acolhimento estudantil do IFRJ
no dia 1º de março de 2010. A Professora prossegue falando dos desdobramentos das
ações em 2010, citando o Proeja Fic e sua importância na profissionalização do Ensino
Fundamental, informa que, a pedido do MEC, deverão ser normatizadas a concessão de
bolsa-auxílio aos estudantes do projeto e que será preciso autorização do Conselho
Superior. Sendo assim, uma proposta foi construída e será encaminhada para análise. O
Presidente lembra que a monitoria do IFRJ já possui uma política de concessão de
bolsas, menciona ainda que a Instituição irá assumir 7 (sete) núcleos de assistência de
Inclusão Social, em parceria com a Secretaria Estadual de Assistência Social,
exemplifica com o Projeto do Complexo do Alemão, no qual estão sendo
implementados cursos de qualificação profissional, informa ainda que, após assinatura o
plano de metas com a SETEC/MEC, o CONIF está pleiteando um acréscimo de 10%
no orçamento a ser destinado exclusivamente ao atendimento ao educando e,
finalizando as informações, o Presidente fala que a criação de novos Campi deverão
passar pelo Conselho. Logo após, o Presidente finaliza 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, aprovada pelos Conselheiros presentes e que, dessa forma,
seguirá assinada por mim e pelo Presidente.

