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Ata da Reunião do Colegiado do Campus Nilópolis do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro. Aos treze dias do mês de junho de 2017, às 14 horas e 20 minutos, o 

presidente deste Colegiado, o professor e Diretor Geral do campus Nilópolis, WALLACE VALLORY 

NUNES, dá início à reunião. A servidora DANIELLE MACHADO redige a ata. Estão presentes: SERGIO DE 

SOUZA HENRIQUE JUNIOR, BARBARA CAMPOS RODRIGUES, ALBERTO CARLOS CARDOSO, SANDRA DA 5 

SILVA VIANA, MARLON TOMAZELLA BAPTISTA, THIAGO MATOS PINTO, KARLA PINTO, IRANY DA SILVA 

MURTA, MARCELO SIERPE PEDROSA, JORGE MESSEDER, JOÃO GUERREIRO, ELINE DECCACHE MAIA, 

CASSIA ROSANIA NOGUEIRA DOS SANTOS, LEILANE DE SOUZA BARBOSA, FABIANA DA SILVA CAMPOS 

ALMEIDA, ALEXANDRE MAIA DO BOMFIM. 

 10 

O Diretor Geral WALLACE NUNES inicia a reunião com o seguinte ponto de pauta - I) SOLICITAÇÃO DE 

AFASTAMENTO DO PAÍS PARA REPRESENTAÇÃO – a) a docente ELINE DECCACHE MAIA solicita 

afastamento para apresentação de trabalho acadêmico no 15º Congresso Red de Popularización de 

la Ciencia y la Tecnología de América Latina y el Caribe, a ser realizado no período de 21 de agosto 

de 2017 até 25 de agosto de 2017, em Buenos Aires/ Argentina. O período com trânsito incluso será 15 

de 20 de agosto de 2017 até 26 de agosto de 2017 e não haverá requisição de auxílio financeiro 

(diárias e passagens) ao IFRJ. O colegiado do Programa Stricto Sensu em Ensino de Ciências (PROPEC), 

foi favorável à solicitação da docente. A decisão é: Por unanimidade, os membros deste Colegiado 

aprovam a solicitação da docente; b) a docente ELINE DECCACHE MAIA solicita afastamento para 

apresentação de trabalho acadêmico no X Congresso Internacional de Enseñanza de la Ciencia, a ser 20 

realizado no período de 05 de setembro de 2017 até 08 de setembro de 2017, em Sevilha/ Espanha. 

O período com trânsito incluso será de 04 de setembro de 2017 até 11 de setembro de 2017 e não 

haverá requisição de auxílio financeiro (diárias e passagens) ao IFRJ. O colegiado do Programa Stricto 

Sensu em Ensino de Ciências (PROPEC), foi favorável à solicitação da docente. A decisão é: Por 

unanimidade, os membros deste Colegiado aprovam a solicitação da docente; c) a docente LUCIENE 25 

FERNANDA DA SILVA solicita afastamento para apresentação de trabalho acadêmico no ESERA 2017 

Conference (12th Conference of the European Science Education Research Association), a ser 

realizado no período de 21 de agosto de 2017 até 25 de agosto de 2017, em Dublin/Irlanda. O 

período com trânsito incluso será de 19 de agosto de 2017 até 27 de agosto de 2017 e com 

solicitação de auxílio financeiro (passagens) ao IFRJ. O colegiado do curso de Licenciatura em Física 30 

foi favorável à solicitação da docente. A decisão é: Por unanimidade, os membros deste Colegiado 

aprovam a solicitação da docente; d) a docente VALÉRIA DA SILVA VIEIRA solicita afastamento para 

apresentação de trabalho acadêmico no X Congresso Internacional de Enseñanza de la Ciencia, a ser 

realizado no período de 05 de setembro de 2017 até 08 de setembro de 2017, em Sevilha/ Espanha e 

não haverá requisição de auxílio financeiro (diárias e passagens) ao IFRJ. O colegiado do Programa 35 

Stricto Sensu em Ensino de Ciências (PROPEC), foi favorável à solicitação da docente. A decisão é: Por 
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unanimidade, os membros deste Colegiado aprovam a solicitação da docente. A reunião segue para 

o próximo ponto de pauta: II) APROVAÇÃO DO PROJETO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ESTUDOS 

LINGUISTICOS E LITERÁRIOS (arquivo em anexo) – A coordenadora do curso VIVIANE DE GUANABARA 

MURY inicia a apresentação destacando os seguintes pontos: a) justificativa: ausência de oferta de 40 

pós-graduação na área de Letras na Baixada Fluminense; ausência de oferta de pós-graduação na área 

de Letras no IFRJ; demanda pelo curso comprovada em questionário; fragilidade do ensino na região 

da baixada; qualificação do nosso corpo docente; b) Objetivo Geral do curso: possibilitar a formação 

de especialista em Letras, em nível de pós-graduação Lato Sensu, com o intuito de: i) atender à 

demanda regional; ii) promover uma formação continuada que possibilite maior qualificação na 45 

atuação profissional; iii) ajudar na melhoria da qualidade do ensino na Educação Básica; c) Objetivos 

Específicos do curso: especializar recursos humanos na área de Letras; promover a produção de 

conhecimento aprofundado nas áreas abrangidas pelo curso; estabelecer a relação entre a reflexão 

teórica e a prática docente; propiciar aos alunos contato com pesquisas recentes na área de Estudos 

Literários e Linguísticos; familiarizar os alunos com os princípios e a prática da pesquisa, levando-os a 50 

desenvolver trabalhos acadêmicos de qualidade; através de pesquisas realizadas no curso, analisar e 

propor ações para minimizar as dificuldades dos alunos da educação básica quanto ao 

desenvolvimento da competência textual/discursiva; d) Itinerário de formação: o curso será oferecido 

em dois semestres, com carga horária de 180h/semestral e as aulas serão ministradas às terças-feiras 

e sábados, das 07h00min às 12h00min. Iniciam-se os questionamentos dos membros do Colegiado. A 55 

coordenadora esclarece as dúvidas. Em seguida, o Diretor Geral WALLACE NUNES coloca em votação a 

aprovação do projeto de Especialização em Estudos Linguísticos e Literários, no campus Nilópolis. A 

decisão é: O projeto anexado a esta Ata é aprovado pela maioria dos membros deste Colegiado, 

tendo apenas 02 abstenções ao mesmo. III) CRIAÇÃO DE UMA CARTILHA ANTI-PRECONCEITO E 

ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES COM O MESMO FIM -  O DIRETOR GERAL esclarece que recentemente 60 

ocorreram denúncias durante alguns eventos, que muito entristeceram a Direção, por afirmarem 

práticas preconceituosas no campus Nilópolis. A ideia partiu do professor JOÃO GUERREIRO que falou 

sobre as modificações que a sociedade vem sofrendo, sendo a missão do Instituto garantir a inclusão 

social. Diante disso, levou a demanda à DIRETORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO para que essa temática 

seja discutida. A proposta é que seja elaborada uma cartilha que apresente aos alunos e servidores 65 

essas mudanças na sociedade; rodas de conversa e palestras sobre a temática durantes os eventos 

acadêmicos no campus; criação de um NÚCLEO DE DIVERSIDADES, com o objetivo de promover a 

cultura igualitária, democrática e não reprodutora de estereótipos. Por unanimidade, os membros 

deste Colegiado aprovam a elaboração da cartilha e do Núcleo de Diversidades no campus Nilópolis 

que será coordenado pelos professores: FABIANA DA SILVA CAMPOS ALMEIDA (DIRETORA DE 70 

ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO) e JOÃO GUERREIRO (COORDENADOR DO CURSO 

SUPERIOR DE BACHARELADO EM PRODUÇÃO CULTURAL). Além disso, a DIREÇÃO GERAL enviará e-

mail a todos os servidores informando sobre a criação do referido Núcleo e para solicitação de 

indicação de novos membros.   

 75 
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IV) Mudança no nome da Coordenação das Disciplinas Básicas do Núcleo Comum para Coordenação 

de Humanidades – o DIRETOR GERAL passa a palavra ao coordenador MARLON TOMAZELLA que 

esclarece que o pedido de mudança no nome da coordenação foi realizado inúmeras observações de 

que o nome “Disciplinas Básicas do Núcleo Comum” não dá identidade e perfil à referida coordenação. 

Desse modo, em virtude da necessidade de oficializar essa afirmação, o Colegiado da referida 80 

coordenação decidiu pelo nome de COORDENAÇÃO DE HUMANIDADES. Todos os membros do 

Colegiado de campus tomam ciência desta alteração e concordam com a mudança. Deste modo, o 

DIRETOR GERAL informa que solicitará à Assessoria de Comunicação a alteração no organograma do 

campus e à DGP, a elaboração de portaria com a alteração na estrutura. Além disso, será 

confeccionada uma INSTRUÇÃO NORMATIVA com essa alteração; V) INFORMES – a) Autoavaliação 85 

Institucional CPA –  as servidoras IRANY MURTA e PRÍSCILA MARQUES solicitam ampla divulgação à 

comunidade acadêmica sobre a necessidade do preenchimento do questionário elaborado pela CPA. 

Esta avaliação tem por objetivo a melhoria constante do desempenho do IFRJ nas suas áreas de 

atuação, elevando, assim, a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. É por meio das respostas 

coletadas que a CPA pode avaliar se a Instituição está cumprindo ou não suas metas, colaborando, 90 

desta forma, na escolha das prioridades de execução de ações/projetos. O questionário é anônimo e 

destaca-se que a identidade de qualquer pessoa que participe deste processo de autoavaliação não 

será divulgada em nenhuma hipótese. Além disso, o DIRETOR GERAL esclarece que necessita indicar 

representantes dos segmentos discente, docente e técnico administrativo para composição da nova 

CPA/CSA do campus Nilópolis. A professora SANDRA DA SILVA VIANA voluntaria-se a participar do 95 

grupo. A DIREÇÃO GERAL enviará e-mail à toda comunidade interna solicitando de indicação de novos 

membros dos diversos segmentos. Não havendo mais nada a tratar nesta reunião, o Diretor Geral e 

presidente deste Colegiado WALLACE NUNES, declara-a encerrada às 15horas e 45 minutos. Eu, 

Danielle Machado da Costa Anjos, Chefe de Gabinete, lavro a presente ata, que será assinada por 

todos os membros do Colegiado presentes nesta reunião, quando for aprovada. 100 

 


