ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR
22/12/2009
Aos vinte e dois dias de dezembro de dois mil e nove, às dezesseis 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; Ana Paula
Salerno; Francisco da Silva Esteves; Aníbal dos Santos; Luiz Fernando Silva Caldas; Dário Kunzler
Pereira da Silva; André Ricardo S. Figueiras; Hélio Marques Filho; Geisler Vanil Alves da Silva;
José Airton Monteiro; Paulo Chagas; Jefferson Robson Amorim da Silva; Sonia Maria de Almeida;
José Arimathéa Oliveira; Teresa Cristina da S. Brito; Cláudia dos Reis Ferreira e os (as) convidados
(as): Procurador Dr.Anderson Oliveira Castelucio; os membros da Comissão Eleitoral Central,
Janaína Pereira de Oliveira; Gilberto Prucoli Adriano Júnior; Marcio Silva de Souza; José Arthur de
Camacho; Ana Graça Valle de Carvalho e Elisa Suzana Carneiro Poças e o Prof. Jorge R.
Kwasinski O Presidente inicia a reunião consultando os Conselheiros sobre a presença do
Procurador, Dr Anderson Castelucio, e dos representantes da Comissão Central e, por 3 abstenções
1 reprovação e 10 aprovações, fica mantida a presença dos desses participantes. O Presidente faz a
leitura da Ata do dia 25 de novembro de 2009, com auxílio dos Conselheiros faz também as devida
correções e por 11(onze) votos a favor, 2(dois) contra e 1(uma) abstenção, a Ata é aprovada. Fica
também estabelecido que as próximas atas sejam encaminhadas aos Conselheiros com 72 (setenta e
duas) horas de antecedência, via e-mail, para que os mesmos possam dar suas colaborações. O
Presidente propõe que as atas aprovadas sejam divulgadas na página do IFRJ e, por 11 (onze) votos
a favor e 3 (três) abstenções, após aprovação do Conselho Superior as Atas ficarão inseridas na
página do IFRJ . A seguir, o Presidente convida o Prof. José Arthur, Presidente da Comissão
Central Eleitoral, a fazer a leitura da ata do processo eleitoral. Desse modo, Prof. José Arthur
divulga primeiramente o resultado das eleições para Diretor-Geral do Campus Maracanã: 1º lugar
Sr. Jefferson Robson Amorim da Silva e 2º lugar Sr Manoel Dantas. O Presidente pergunta se há
recursos e, sendo informada a ausência de recursos, o Presidente pede a homologação por
aclamação. Por 13(treze) votos a favor e 1(um) contra o Conselho Superior homologa o resultado
das eleições para Diretor-Geral do Campus Maracanã. Prof. José Arthur prossegue a leitura,
divulgando o resultado das eleições para Diretor-Geral do Campus Nilópolis, sendo: 1º lugar Srª
Sheila Pressentin Cardoso 2º lugar Sr.Carlos Alberto de Souza Amaral e, com a ausência de
recursos, o Conselho Superior aprova a homologação por unanimidade. Ao prosseguir com a
leitura, Prof. José Arthur divulga o resultado das eleições para Reitor: 1º Lugar Sr. Fernando César
Pimentel Gusmão; 2º lugar Sr. Paulo Roberto de Assis Passos e 3º lugar Sr. José Arimathéa
Oliveira, Pro. José Arthur anuncia ainda que há recursos da parte dos candidatos Paulo Roberto de
Assis Passos e José Arimathéa, entretanto, o candidato Fernando Gusmão apresenta documentos
que, apesar de não se tratarem de um recurso, foi encaminhado dentro do prazo previsto à Comissão
Central e, dessa forma, a mesma julga importante levar ao conhecimento do Conselho Superior . A
Prof.ª Sônia faz a leitura dos documentos encaminhados pelo candidato Fernando Gusmão. A
seguir, Prof. Eudes solicita a leitura dos recursos dos demais candidatos acompanhados dos
respectivos pareceres. Posto em votação, a proposta é aceita por 11(onze) votos a favor, 2
(dois)contra e 1(uma) abstenção. Após ouvirem todos os recursos e seus respectivos pareceres, os
conselheiros decidem homologar o resultado da eleição para Reitor por 9 (nove) votos a favor e 5
(cinco) contra. Após a votação, o Conselheiro Francisco Esteves pede moção de repúdio para o
candidato Paulo Roberto de Assis Passos, que no documento de recurso número 04 (quatro) coloca
em suspeita a honestidade dos trabalhos do Conselho Superior e, por 8(oito) votos a favos, 3(três)
contra e 3(três) abstenções, a proposta de Moção de Repúdio é aceita. Retomado pelo Conselho, o
ponto acerca do teor dos documentos encaminhados pelo candidato Fernando Gusmão, O Prof. Luís
Fernando sugere a apuração dos fatos citados. Neste instante, o Prof. Eudes propõe que os
documentos sejam encaminhados ao Comitê de Ética e, por unanimidade a proposta do prof. Eudes

é aceita. Dando prosseguimento à reunião, o Presidente pede Moção de Agradecimento às
Comissões Eleitorais e, por 13 votos a favor e 1 abstenção, a Moção é aceita. O Presidente informa
aos Conselheiros que as Resoluções Ad Referendum estão, em geral, relacionadas às questões de
urgência de ajustes pedagógicos, aprovados pelos Conselhos de Ensino e Pesquisa. Entretanto,
quanto às questões orçamentárias e administrativas, as resoluções seriam decididas pelo Conselho.
O Presidente finaliza a reunião às 19h e nada a mais havendo a ser tratado, eu, Simone Corrêa,
Secretária do Conselho Superior, encerro a presente Ata, aprovada pelo Conselho e, que desta
forma, será assinada por mim e pelo Presidente.

