ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR
25/11/2009
Aos vinte e cinco dias de novembro 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; Francisco
da Silva Esteves; Marcos de Castro Pena; Luiz Fernando Silva; Dário Kunzler Pereira da Silva;
André Ricardo S. Figueiras; Carlos Heráclio Marques; Hélio Marques Filho; Bruno Campos dos
Santos; Geisler Vanil Alves da Silva; Johnes Hebert Victal Evangelista; Gláucio Ramos de Souza;
José Airton Monteiro; Jefferson Robson Amorim da Silva; Sonia Maria de Almeida; Teresa Cristina
da S. Brito e Cláudia dos Reis Ferreira. O Presidente inicia a reunião apresentando informações
sobre o Fórum Mundial de Educação, realizado em Brasília. Informa também que no próximo dia
quinze de dezembro serão inaugurados quatro novos Campi do IFRJ e que há garantia de orçamento
para 2010. Dando seguimento à reunião, o Presidente propõe alteração, no Art. 8º do Estatuto do
IFRJ, do nome FINEP para o nome FAPERJ, já que, devido ao regulamento interno da primeira,
não lhe será permitido indicar membros para a composição do Conselho Superior do IFRJ. O
Conselheiro Carlos Heráclio propõe o nome EMBRAPA no lugar de FINEP e, posto em votação, o
nome
FAPERJ
é
aprovado
por
15(quinze)
votos a favor e 1 (uma) abstenção. Sobre as eleições para Reitor e Diretores-Gerais, Prof. Marcos
Pena, fala que o Decreto nº 6986 não se pronuncia em relação a turnos e prevê que o Conselho
Superior convoque as comissões organizadoras. O Presidente diz que só recebeu, até o momento, 9
(nove) indicações, então os Conselheiros estabeleceram que se o restante dos nomes não for
encaminhado até 26 de novembro, o Presidente poderá compor a Comissão com o quantitativo que
estiver presente na reunião do dia 27. O Presidente lembra que seu mandato terminará em
31/03/2010 e que as eleições deverão ter início noventa dias antes do mandato. O Prof. Eudes fala
que está muito preocupado com o esvaziamento do processo e pede, em nome dos professores e
aluno do Campus Maracanã, que seja prorrogado o processo eleitoral para março de 2010. Sr.
Geisler Silva não concorda que seja em março porque acredita que os novos alunos não entenderão
o processo. O Presidente propõe então que comece em dezembro e termine em março. Após
examinarem a lei, o Presidente abre inscrições para a proposta de calendário das eleições. Sr. Dário
kunzler apresenta sua proposta de calendário para dezembro. Prof. Marcos Pena, diz que em
dezembro será apertado, mas acha que será melhor para o período de transição administrativa. Prof.
Sônia Maria, é favorável a dezembro. Prof. Francisco, também acha o fator transição importante e
opta por dezembro. Prof. Eudes não vê problema no fator transição e prefere optar pela qualidade.
Sr. André apóia o Prof. Eudes no sentido qualidade do processo. Prof. Luiz Fernando fala que três
semanas é um tempo apertado tanto em dezembro como em março. Srª Teresa Cristina concorda
com o Prof. Luiz Fernando. O Presidente põe a questão em votação e fica decidido o seguinte: 13
(treze) votos para se iniciar e findar o processo em dezembro, 2 (dois) votos para março e 1
abstenção. Nesse instante acaba de chegar o Conselheiro Francisco Carlos dos Santos, representante
da CUT. Prosseguindo com os trabalhos, o Presidente põe em votação o turno único nas eleições e,
com 1 abstenção e 17 votos a favor, fica então determinado o turno único. O Presidente abre
inscrições para o calendário eleitoral. Prof. Marcos Pena, lembra o artigo 9º parágrafo 2º do Decreto
6.985 que dispõe sobre a igualdade de condições entre alunos de EAD e alunos presenciais na
participação do processo de consulta e propõe que haja um número maior de urnas para esses
alunos. Dado o fato exposto, o Presidente propõe que o período de votação seja estendido até
sábado, nos Campi onde há alunos matriculados em EAD, para que dessa forma esses alunos
possam ser atendidos. O Presidente lembra ainda que a Comissão é soberana quanto às questões de
organização do processo, desde que sejam respeitadas às Resoluções. O Calendário Eleitoral é posto
em votação e fica estabelecido que todo o processo será em dezembro da seguinte forma: inscrições
dias 3 e 4; homologação das inscrições dia 7; campanha de 8 a 16; votação dias 17 e 18 das 8H às

20h e dia 19 das 8h ás 12h; apuração dia 21; apresentação dos recursos dia 22 das 8 às12h;
julgamento dos recursos pela comissão eleitoral dia 22 das 12h ás 16h e homologação do resultado
final das eleições pelo Conselho Superior dia 22 ás 16h e 30 min. O Presidente deixa agendada a
próxima reunião do Conselho Superior para o dia 22 de dezembro às 16h e 30min e decide junto a
seus Conselheiros por 14 votos a favor; 2 abstenções e 1 voto contra que as próximas reuniões
ordinárias deverão ser bimensais, às quartas-feiras e às 14 horas. 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.

