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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS ENGENEHRIO PAULO DE 

FRONTIN/IFRJ, REALIZADA EM DEZ DE OUTUBRO DE 2018. 

 

Ao décimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, 

reuniu-se, em caráter ordinário, o Conselho do Campus (CoCam) Engenheiro Paulo de Frontin 

(CEPF) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), em sua 

sala de reuniões, sob a presidência do Diretor Geral, Prof. Ricardo Esteves Kneipp, e dos 

seguintes conselheiros: Camila Valentim Bandeira Lisbôa, Diretora de Ensino; o Diretor 

Administrativo, Juliano dos Santos Moreira; Ramon Ferreira Damasceno, representante dos 

servidores técnico-administrativos lotados na Direção de Ensino; Marco Aurélio Pereira da 

Silva, representantes dos servidores técnico-administrativos lotados na Direção de Administração; 

Prof. Wagner Pinto Izzo, representante dos docentes, e o Prof. Samuel Ribeiro, representante 

dos coordenadores. Constatado o quórum, o Presidente iniciou a sessão agradecendo a presença de 

todos e apresentando um pedido de inclusão de pauta: a) os alunos do curso Superior de 

Tecnologia em Jogos Digitais solicitaram manifestação da instituição contra a incitação à 

violência e ao crime de ódio contra minorias levada a efeito pelo jogo digital BOLSOMITO 

2K18. Foi aprovado por unanimidade que seja feita uma consulta à Reitoria quanto a legalidade na 

publicação de uma nota de repúdio, e os termos em que deve ser exarada, neste momento de 

campanha política eleitoral, considerando que o jogo faz clara referência ao nome de um dos 

candidatos à presidência da república. O Sr. Presidente observou que o ponto que trataria do 

Regimento do Núcleo de Humanidades não foi incluído nesta pauta porque a minuta não foi 

enviada para consulta à comunidade, uma vez feita a consulta será de pronto encaminhada para 

apreciação deste Conselho. Foi aberta a pauta. 1 - Implementação A3P no Campus. Com a 

palavra o Diretor de Administração, Juliano dos Santos Moreira, explicou que a Agenda 

Ambiental na Administração Pública (A3P) é um programa de implementação de práticas 

sustentáveis do Ministério do Meio Ambiente, cuja adoção é obrigatória para os órgãos públicos 

do país e o IFRJ já está atrasado em sua aplicação. Informou que estão com um projeto de coleta 

seletiva, de autoria dele e do servidor Alan Borges, do qual a primeira ação será o 

reaproveitamento do papel descartado. O procedimento a ser adotado, inicialmente, é uma 

chamada pública para cadastrar associações e cooperativas para fazerem o recolhimento e 

encaminhar para os centros de reciclagem. Isto pressupõe que tenhamos um quantitativo do 

material destinado à coleta, além disto, é preciso conscientizar a comunidade sobre a forma de 

descarte de cada material e treinar o pessoal da limpeza na manipulação correta deles. Aproveita a 

oportunidade para pedir a colaboração dos Conselheiros na propagação da ideia, estimulando a 

prática sustentável. O objetivo é já no início de 2019 começar a implantar a Agenda Ambiental. 

Manifestada a aceitação da plenária em ajudar o projeto, o Prof. Ricardo Kneipp parabenizou a 

iniciativa e seguiu para o ponto seguinte da pauta. 2 – Processo 23827.100134/2018-49, no qual 

JESSÉ DI GIACOMO SILVA requer afastamento para realizar curso de pós-graduação no 

país (doutoramento) durante o período 01/01/2019 a 01/08/2022. O Prof. Ricardo Kneipp 



informou que o processo já seguiu todos os trâmites dentro do campus tendo obtido a aprovação 

do Colegiado e também da Direção de Ensino mediante contratação temporária de um professor 

substituto, restando a aprovação deste Conselho. Relatou o processo a Diretora de Ensino, Camila 

Lisbôa, prestando os esclarecimentos solicitados pela plenária, a qual aprovou unanimemente a 

solicitação do requerente vinculando sua liberação à contratação de um professor substituto para 

ministrar suas disciplinas nos cursos onde atua. A pedido do representante Ramon Damasceno, os 

pontos três e seis foram apreciados conjuntamente: 3 – Proibição de fumar nas dependências do 

campus. 6 – Criação de um Manual de Normas e Condutas. Inicialmente os conselheiros 

ponderaram que, sendo já uma exigência legal, esta iniciativa do Conselho tem a intenção de 

subsidiar a ação dos servidores no momento em que flagram alguém fumando nos ambientes do 

campus, dando-lhes autoridade para solicitar que se retirem de suas dependências e é neste sentido 

que aprovam o item três da pauta. O Conselho também recomenda a realização de campanhas 

antitabagistas pelo Serviço de Saúde (SERSA), procurando conscientizar nosso público dos 

malefícios do uso do tabaco. Este ponto alertou as direções do campus sobre a necessidade de um 

guia a respeito da conduta dos indivíduos em nossa comunidade visando o bom convívio. Foi 

decidido que consultarão seus pares e trarão o resultado na próxima reunião deste Conselho. 4 – 

Manual de regras e procedimentos do “Achados e Perdidos”. Relatado pela Diretora de 

Ensino, o Manual foi aprovado por unanimidade. 5 – Manual de Procedimentos da Biblioteca 

Rodolfo Fuchs – CEPF/IFRJ. Este ponto foi adiado para a próxima reunião, com 

encaminhamento prévio do texto para apreciação dos conselheiros. 7 – Estacionamento. Pauta 

solicitada pelos servidores técnicos administrativos, através de sua representação. Com a palavra 

Juliano Moreira, Diretor Administrativo, esclareceu que está em estudo a possibilidade de reservar 

uma área dentro do campus para este fim, porém precisará de algumas intervenções para torna-la 

mais segura e neste ponto o Prof. Ricardo Kneipp esclareceu aos presentes que foi feito um 

orçamento prevendo a instalação de laboratórios, de um Núcleo de Ensino à Distância, assim 

como a construção de um prédio e de um estacionamento para subsidiar pedido de Emenda 

Parlamentar, para o qual ainda aguarda resposta. Nada mais havendo a tratar, o presidente 

encerrou a sessão às quinze horas e vinte e cinco minutos e eu, Camilla de Azevedo Trupiano de 

Souza, Assistente em Administração, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será 

assinada pelos que a julgaram conforme. Engenheiro Paulo de Frontin, dez de outubro de dois mil 

e dezoito.  


