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Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às dez horas e vinte minutos, 1 

no Auditório da Reitoria do IFRJ, localizado na Buenos Aires, deu-se início à 5ª reunião 2 

extraordinária do Conselho Superior do IFRJ, sob a presidência do Presidente do 3 

Conselho Superior Rafael Barreto Almada. Estiveram presentes os conselheiros: André 4 

Luis Rosário dos Santos (Representante Titular Fecomércio – RJ), Regina Helena Malta 5 

Nascimento (Representante Suplente FIRJAN-RJ), Fábio Rodrigo Conde (Representante 6 

Titular CUT), Carlos Alberto Absalão de Souza (Representante Suplente CUT), Elisa 7 

Suzana Carneiro Pôças (Representante Titular Diretores-Gerais), Tiago Giannerini da 8 

Costa (Representante Titular Diretores-Gerais), Márcio Franklin Oliveira (Representante 9 

Suplente Diretores-Gerais), Helton Rodrigo de Souza Sereno (Representante Titular 10 

Docentes), Marco Aurélio Passos Louzada (Representante Titular Docentes), Eládio 11 

Bandeira de Lima Filho (Representante  Titular Técnico-Administrativos), Otávio Pereira 12 

Carneiro (Representante Suplente Técnico-Administrativos), André Vicente Tobias ( 13 

Representante Titular Técnico-Administrativos), Fernando Rocha Beserra 14 

(Representante Titular Técnico-Administrativos),  Thaís da Silva Alves (Representante 15 

Suplente Técnico-Administrativos), Gabriele Falzoni da Cruz Simões (Representante 16 

Titular Discentes), Paulo Borges Mathias da Costa (Representante Titular Discentes), 17 

Irinéia de Souza (Representante Suplente Discentes) e Peterson Hotz de Medeiros 18 

(Representante Suplente Egressos). O Presidente iniciou a reunião agradecendo aos 19 

servidores presentes, os que atuaram nas Comissões Eleitorais Locais e esclareceu a 20 

importância da atuação dos atuais Conselheiros para as ações do Instituto Federal de 21 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – IFRJ.  Em seguida, o Presidente 22 

prosseguiu para os itens de pauta, solicitando a aprovação das atas.  Como todos 23 

aprovaram, o presidente considerou aprovadas. O presidente explicou que como 24 

estávamos no processo de eleição para o novo mandato dos representantes do Conselho 25 

Superior (Biênio 2019-2021), apresentou as resoluções ad referendum para homologação. 26 

Não havendo considerações, o presidente as homologou. O conselheiro Eládio Bandeira 27 

comunicou o envio da Moção de Repúdio ao Programa Future-se, elaborada pela 28 

comissão formada pelos conselheiros do ConSup na 4ª Reunião Extraordinária e 29 

Ampliada. O Reitor Substituto e Diretor Executivo João Gilberto explicou os benefícios 30 

do processo eleitoral eletrônico para novo mandato dos representantes do Conselho 31 

Superior (ConSup) como a celeridade e a segurança e, além disso, agradeceu todo apoio 32 

das Comissões Eleitorais Locais e Diretores dos campi. O presidente entregou as moções 33 

aos servidores das Comissões Locais.  Posteriormente, o presidente comunicou que o 34 

processo eleitoral dos representantes do segmento de Diretores-Gerais para compor o 35 

Conselho Superior (Superior) ocorreu no Forúm dos Diretores-Gerais no dia 17 de 36 

setembro de 2019 às 11h na sala de reuniões do campus Nilópolis (anexo I), conforme 37 

cronograma previsto e se haveria alguma consideração a ser feita.  Não tendo nenhuma 38 

consideração, o presidente homologou o processo.  O presidente chamou a Comissão 39 

Eleitoral Central, formada com o objetivo de participar das etapas do processo eleitoral 40 

do segmento Egressos do Conselho Superior (ConSup), para sortear os Egressos inscritos. 41 

De acordo com os procedimentos previstos no edital de chamada pública 01/2019, foram 42 

sorteados: Johnes Hebert Victal Evangelista (1º Titular), 2º Titular Peterson Hotz de 43 

Medeiros (2º Titular) e Mychelle Alves Monteiro (1ª Suplente).  O presidente esclareceu 44 

que haverá um novo edital para a vaga do outro suplente e apresentou os Conselheiros 45 

indicados pela Comunidade Civil. Após, o Reitor Substituto e Diretor Executivo João 46 

Gilberto Carvalho demonstrou a prestação de contas dos trabalhos desenvolvidos pelo 47 



Ata da 5ª Reunião Extraodinária do Conselho Superior 18/09/2019 
 

2 
 

Conselho Superior (anexo II).   O conselheiro Eládio Bandeira pediu que o documento 48 

fosse disponibilizado à Comunidade e que os novos conselheiros continuassem debatendo 49 

sobres os assuntos carga horária docente e as 30 (trinta) horas dos servidores técnico-50 

administrativos. O conselheiro Fernando Beserra relatou que os conselheiros atuais 51 

realizaram uma revisão na lei, que versa sobre somente os docentes poderem se candidatar 52 

ao cargo de reitor nos Institutos Federais, com o intuito de também os servidores técnico-53 

-administrativos poderem se candidatar.  O presidente Rafael disse que o documento 54 

revisado foi divulgado no Portal do IFRJ e enviado, por oficio, para o gabinete de todos 55 

os Deputados do Rio de Janeiro, na época, para avaliarem a legislação revisada. Além 56 

disso, o conselheiro comentou sobre a questão da capacitação que tem que ser debatida 57 

pelos novos conselheiros. O conselheiro Otávio Carneiro deixou a sugestão de utilizar a 58 

videoconferência como assinatura eletrônica, facilitando o quórum.  O conselheiro Marco 59 

Aurélio solicitou que os novos conselheiros lessem os documentos do Instituto Federal 60 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) que necessitam de revisão 61 

como Estatuto, Regimento e carga horária docente.  Depois disso, o presidente encerrou 62 

a reunião às onze horas e vinte e um minutos, agradeceu a presença de todos, e nada mais 63 

havendo a ser tratado, eu, Alessandra Ninck, secretária do Conselho Superior do IFRJ, 64 

encerro a presente ata, que seguirá assinada por mim e pelo presidente. 65 


