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Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniu-se, em 1 

caráter extraordinário, o Conselho do Campus (CoCam) Engenheiro Paulo de Frontin (CEPF) – 2 

IFRJ, nas dependências do próprio campus, sob a presidência do Diretor Geral, Prof. Ricardo 3 

Esteves Kneipp, e dos seguintes conselheiros: Camilla Valentim Bandeira Lisbôa, Diretora de 4 

Ensino; Juliano dos Santos Moreira, Diretor Administrativo; Ramon Ferreira Damasceno, 5 

representante dos servidores técnico-administrativos lotados na Direção de Ensino; Marco 6 

Aurélio Pereira da Silva, representantes dos servidores técnico-administrativos lotados na 7 

Direção de Administração e o Prof. Wagner Pinto Izzo, representante dos docentes. 8 

Ausentaram-se: Samuel Ribeiro, coordenador do curso Técnico em Informática para Internet 9 

Integrado ao Ensino Médio e o representante dos discente Miguel Emílio Botelho Paolino.  10 

Havendo quórum, o Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e iniciou a sessão, pedindo 11 

a inclusão na pauta do item: criação de duas coordenações no organograma do CEPF. Pedido 12 

aprovado por unanimidade. 1º Ponto da pauta: Eleição para Coordenador do Curso Técnico 13 

em Informática para Internet Concomitante e Subsequente. Com a palavra, Camilla Lisbôa 14 

explicou que, a pedido dos professores e com anuência do Diretor Geral, abriu inscrições para 15 

composição de uma Comissão Eleitoral, composta por três membros, que terá a responsabilidade 16 

de conduzir o processo de escolha do novo coordenador do curso em questão; o prazo se encerra 17 

em 24/05/2018, portanto, a questão já foi encaminhada e o ponto foi retirado da pauta. 2º Ponto 18 

da pauta: Definição das estratégias para a criação do GT do Regimento Interno do 19 

Campus Engenheiro Paulo de Frontin. A princípio foi avaliada a composição numérica do 20 

Grupo de Trabalho. Foram apresentadas três propostas, a primeira: sete docentes e sete técnicos 21 

administrativos. A segunda, três docentes, três servidores técnicos. A terceira, três docentes, três 22 

servidores técnicos administrativos e um discente. Foi aprovada, por unanimidade, a última 23 

proposta. Sobre a indicação dos membros dentro dos segmentos foi apresentada uma única 24 

proposta: dentro do segmento docente, um professor da área técnica, um professor do 25 

propedêutico e um professor da graduação. No segmento dos servidores técnico administrativos: 26 

um Diretor — de Ensino ou de Administração—, um técnico lotado na Direção de Ensino e um 27 

técnico lotado na Direção de Administração. Um representante do segmento discente escolhido 28 

por seus colegas. Posta em votação, a proposta ganhou a aprovação de todos. Os participantes 29 

serão eleitos por seus pares, em eleição normatizada por edital similar àquele que rege a votação 30 

dos membros do CoCam. A plenária definiu que a Comissão Eleitoral será composta pelo 31 

professor Wagner Izzo e pelos servidores Ramon Damasceno e Marco Aurélio Silva. 3º Ponto da 32 

pauta: representação do campus na Comissão Interna de Supervisão (CIS), em virtude da 33 

remoção do servidor Cláudio Costa e consequente vacância na representação do CEPF. 34 

Conforme determina o regimento, nesses casos deverá ser nomeado, pelo CoCam, um 35 

representante pró-tempore até a realização de eleição para o posto. Com a palavra, Ramon 36 



Damasceno informou que, em reunião dos técnico-administrativos, foi recomendado o servidor 37 

Fábio da Silva Gomes para assumir temporariamente. Esta indicação foi aceita pelo Conselho 38 

por unanimidade. 4º Definição da periodicidade e calendário das reuniões deste Conselho 39 

para o ano de 2018. Depois de discutido o assunto, foi determinado que o Conselho do Campus 40 

Engenheiro Paulo de Frontin se reunirá, em caráter ordinário, uma vez a cada mês, em períodos 41 

alternados, uma vez pela manhã e outra pela tarde, uma vez às quartas-feiras e outra às quintas-42 

feiras, nas seguintes datas: 21 de junho, quinta-feira, às nove horas; 01 de agosto, quarta-feira, às 43 

treze horas e trinta minutos; 30 de agosto, quinta-feira, às nove horas; 26 de setembro, quarta-44 

feira, às treze horas e trinta minutos; 31 de outubro, quarta-feira, às nove horas; 29 de novembro, 45 

quinta-feira, às treze horas e trinta minutos e 13 de dezembro, quinta-feira, às nove horas, sem 46 

prejuízo de convocações extraordinárias quando necessárias. Ficou também decidido que as 47 

reuniões terão duração de três horas e a pauta será encerrada quatro dias antes do dia da reunião. 48 

Inclusão de pauta: criação das coordenações de Gestão de Pessoas (CoGP), vinculada à Direção 49 

de Administração, e de Secretarias Acadêmicas, vinculadas à Direção de Ensino. O Presidente 50 

discorreu sobre a importância desta alteração, enfatizando a necessidade para o bom andamento 51 

dos serviços relativos a cada uma. A primeira, fundamental para todos os servidores lotados no 52 

campus e a segunda, cujo funcionamento está ligado à atividade fim da instituição, é crucial para 53 

atender a demandas decorrentes da implantação do novo curso, Técnico de Informática para 54 

Internet Integrado ao Ensino Médio e ao aumento do número de alunos no campus, assim como a 55 

perspectiva de criação da secretaria dos cursos de pós-graduação. A proposta foi aprovada por 56 

unanimidade. Em anexo, novo organograma do campus. Nada mais havendo a tratar, o 57 

presidente, Prof. Ricardo Kneipp, encerrou a sessão às doze horas e trinta minutos e eu, Soraia 58 

de Sousa Ariane Ferreira, Assistente em Administração, lavrei a presente ata, que, depois lida e 59 

aprovada, será assinada pelos Conselheiros. Engenheiro Paulo de Frontin, vinte dois de maio de 60 

dois mil e dezoito.  61 
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