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Aos treze dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às dez horas e cinco minutos, na 

sala de reuniões da Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio de Janeiro – IFRJ, deu-se início à Reunião de Solenidade de Posse dos novos 

conselheiros do Conselho Superior do IFRJ, sob a presidência do Reitor Substituto 

Miguel Roberto Muniz Terra, em virtude das férias do Magnífico Reitor Paulo Roberto 5 
de Assis Passos. Estiveram presentes os conselheiros: André Luiz Rosário dos Santos 

(Titular Representante da Fecomércio - RJ), Marilda Pimenta Melo, Regina Helena Malta 

Nascimento (Titular e Suplente - Representantes da FIRJAN), Fábio Rodrigo Conde, 

Carlos Alberto Absalão de Souza (Titular e Suplente Representantes da CUT), Elisa 

Suzana Carneiro Pôças, Florinda Nascimento Cersósimo (Titular e Suplente 10 
Representantes dos Diretores-Gerais), Tiago Giannerini da Costa, Wallace Vallory Nunes 

(Titular e Suplente Representantes dos Diretores-Gerais), Rafael Barreto Almada, Helton 

Rodrigo de Souza Sereno (Titular e Suplente Representantes Docentes), Danilo Spínola 

Caruso (Titular Representante Docente), Marco Aurélio Passos Louzada, Hélia Pinheiro 

Rodrigues Corrêa (Titular e Suplente Representantes Docentes), Eládio Bandeira de Lima 15 
Filho, Otávio Pereira Carneiro (Titular e Suplente Representantes Técnicos-

Administrativos), Jefferson Robson Amorim da Silva, André Vicente Tobias (Titular e 

Suplente Representantes Técnicos-Administrativos), Fernando Rocha Beserra, Dalva 

Baliano Lopes (Titular e Suplente Representantes Técnicos-Administrativos), Eduardo 

Carmo Castro, Thaís da Silva Alves (Titular e Suplente Representantes Técnicos-20 
Administrativos), Gabriele Falzoni da Cruz Simões, Gabriela Freitas de Andrade (Titular 

e Suplente Representantes Discentes), Amanda Aguiar Oliveira (Suplente Representante 

Discente), Paulo Borges Mathias da Costa (Titular Representante Discente), Irinéia de 

Souza e Raphael Faber Cardoso (Titular e Suplente Representantes Discentes). O 

presidente agradeceu a presença de todos e esclareceu que aquela seria apenas uma 25 
reunião para a formalização da posse dos conselheiros eleitos e indicados, e não uma 

reunião deliberativa. Ele informou a todos os presentes que estava aberto o Edital de 

Chamada Pública para a participação de egressos da Instituição na composição do 

Conselho Superior. Então, o conselheiro Eládio Bandeira parabenizou a todos pela nova 

composição do Conselho, disse que o trabalho do colegiado iria representar todos os 30 
campi do IFRJ, e solicitou que a reunião deliberativa seguinte fosse estendida até às 

dezessete horas e trinta minutos, em virtude da extensão da pauta. Então, o conselheiro 

Jefferson Amorim questionou a ausência do conselheiro Gustavo Henrique Moraes, 

representante titular do MEC. O presidente esclareceu que aquela seria uma reunião de 

solenidade, e a ausência ou presença do referido conselheiro não deveria ser considerada 35 
para efeito de quórum ou ausência injustificada. O conselheiro Jefferson Amorim 

solicitou que a Lista de Presença fosse divulgada após cada reunião, para que a 

comunidade acadêmica pudesse acompanhar a atuação dos conselheiros. O presidente 

disse que as reuniões eram públicas e os documentos como atas e listas de presença 

também, e disse que as listas seriam disponibilizadas. O conselheiro Jefferson Amorim 40 
questionou se haveria uma ata da reunião de posse e o presidente respondeu que sim. 

Após isso, o conselheiro Danilo Caruso justificou a ausência de seu suplente, o Professor 

Marcelo Sayão, que estava lecionando no campus. Em seguida, o conselheiro Rafael 

Almada parabenizou a todos os conselheiros que estavam tomando posse naquele 

momento e disse que a nova composição era importante para a oxigenação do Conselho. 45 
Ele parabenizou e agradeceu também às Comissões Eleitorais, Central e Locais, pelo 

trabalho desempenhado nas eleições do ConSup. O conselheiro também endossou a 
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proposta do conselheiro Eládio Bandeira de estender as reuniões. O presidente ressaltou 

que o Regimento do ConSup prevê que as reuniões durem até quatro horas, mas que isso 

poderia ser discutido na própria reunião deliberativa. Então, o conselheiro Fernando 50 
Beserra pediu a palavra e disse que o momento de renovação do Conselho era uma 

oportunidade de revisão do Regimento, e destacou que concordava com a sugestão de 

ampliação das reuniões. O conselheiro Eládio Bandeira solicitou que fosse feito um 

agradecimento às Comissões Central e Locais. A secretária Mônica Castro disse que já 

havia sido publicada uma portaria de agradecimento, que fora enviada aos membros das 55 
comissões e aos conselheiros da antiga composição do ConSup, e divulgada no Boletim 

de Serviços no site institucional. Após isso, o presidente procedeu à posse dos 

conselheiros, entregando-lhes o termo de posse e concedendo espaço para que pudessem 

apresentar-se e fazer suas considerações. O representante discente Paulo Borges Mathias 

da Costa justificou a ausência do suplente Leandro Augusto Medeiros da Rocha. A 60 
representante discente Amanda Aguiar Oliveira justificou a ausência do titular Miguel 

Emílio Botelho Paolino. Após isso, o conselheiro Jefferson Amorim questionou a 

aprovação da ata da última reunião do ConSup realizada ainda com a antiga composição. 

O presidente esclareceu que seria feita uma consulta por e-mail aos antigos conselheiros 

para que opinassem sobre a aprovação do documento. Então, encerrando a breve 65 
cerimônia de posse, o presidente agradeceu a presença de todos e, nada mais havendo a 

ser tratado, eu, Mônica Castro, encerro a presente ata, que seguirá assinada por mim e 

pelo presidente. 

 


