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Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e quarenta
minutos, teve início, na Sala de Reuniões do Campus Rio de Janeiro do Instituto Federal do
Rio de Janeiro (IFRJ), a reunião do Conselho Pedagógico do Campus (CPC), sob presidência
do Diretor de Ensino, Marcus Vinicius da Silva Pereira, com presença dos membros
constantes da lista em anexo. A reunião teve a seguinte pauta: (1) Informes; (2) Acolhimento
e Planejamento Pedagógico do 2º semestre de 2018; (3) Assuntos Gerais. O presidente
iniciou a reunião informando que a nomeação da Direção de Ensino (DE), da Direção de
Extensão, Pós-graduação, Pesquisa e Inovação (DEPPI) e das demais funções do Campus foi
publicada em Diário Oficial da União (DOU) no dia 14 de junho de 2018, por isso a demora
na realização de nova reunião do CPC e demais encaminhamentos. Fez ainda uma breve
exposição do período de transição, de março a maio, entre a gestão anterior e a atual, e
Marcus Vinicius Pereira e Ana Paula Salerno agradeceram e elogiaram aos servidores que
compuseram a gestão anterior Clenilson da Silva Sousa Júnior, Daniel Pais Pires Vieira,
Rodrigo dos Santos Almeida e Thaís Souza Silveira Makerowicz, em especial pela organização
e manutenção da memória dos arquivos, ações etc. dessas direções, e por apoiar a gestão
atual no período em que se aguardava a nomeação em DOU, garantindo o fluxo de ações e
processos. O presidente informou que toda reunião do CPC teria sua convocação enviada
aos conselheiros, mas também sua pauta enviada a toda a comunidade, visando à
participação de todos por meio de seus representantes, assim como a ata da reunião
realizada. Os conselheiros foram consultados quanto ao envio da ata antes ou após a
aprovação, e decidiu-se por maioria que essa deveria ser enviada à comunidade somente
após a sua aprovação, em geral na reunião seguinte. Em seguida, foi apresentada a nova
estrutura organizacional do Campus Rio de Janeiro a partir de 2018 em função da eleição de
nova gestão, com ênfase para a estrutura da DE, que deixa de contar com a Coordenação
Acadêmica de Cursos de Ensino Médio e Técnico, que tinha como coordenador Rodrigo dos
Santos Almeida, e com a Coordenação Acadêmica de Cursos de Graduação e Pós-graduação,
que não existia oficialmente por não haver função gratificada associada, que tinha como
responsável Thaís Souza Silveira Makerowicz, e passa a ser composta pela Coordenação
Geral de Cursos (CGC), tendo como coordenador Rodrigo dos Santos Almeida, e pela
Coordenação Geral de Educação (CGE), tendo como coordenador interino Rudyard
Gonçalves Coutinho. Além disso, a DEPPI, que antes abarcava extensão, pesquisa e inovação,
agora fica responsável também pela pós-graduação. Neste momento, Marcelo Alex de
Carvalho fez considerações quanto à importância de se compreender as propostas da nova
gestão para o Campus mais do que conhecer o organograma e suas caixinhas, aproveitando
para pedir esclarecimentos sobre a ocupação de espaços notadamente alterados já no início
da nova gestão. Aline dos Santos Garcia Gomes considerou, por exemplo, que a sala dos
coordenadores é subutilizada, estando vazia muitas vezes. O presidente esclareceu que as
mudanças feitas com a subida da Secretaria de Ensino de Graduação (SEG) do térreo para o
2º andar, onde antes ocupava a Diretoria de Concursos e Processos Seletivos (DCPS), visava
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cumprir o que a Direção-Geral (DG) expôs na reunião do CPC realizada em 3 de abril de 2018
– a futura construção de espaço para alimentação dos alunos no térreo. Gustavo Pinheiro
questionou se o CPC seria o local dessa discussão e Ana Paula Salerno sugeriu que demandas
e pedidos de esclarecimento quanto a esse assunto fossem encaminhados ao Conselho de
Campus (CoCam), que tem a presidência da DG, o que foi corroborado pelo presidente do
CPC. Ainda como informe, o presidente teceu breves considerações sobre a reunião do
Colégio de Dirigentes realizada em 4 de junho de 2018, que teve como ponto de pauta o
reenquadramento dos Campi do IFRJ em função da Portaria MEC nº 246, de 15 de abril de
2016, e levou a decisão de criação de um Grupo de Trabalho (GT), composto pelos DiretoresGerais e Pró-reitores, para que em noventa (90) dias apresentasse uma proposta para
atender a Portaria. O presidente ratificou a realização de Seminários Pedagógicos,
informação dada à época como convidado do Diretor de Ensino da gestão anterior na
reunião do CPC de 8 de maio de 2018, e confirmou o primeiro Seminário em 9 de agosto de
2018, quinta-feira, às 10h, com o Prof. Dante Henrique Moura do Instituto Federal do Rio
Grande do Norte (IFRN). Em seguida, o presidente fez considerações acerca da necessidade
de regulamentação de conselhos, processos etc., corroborada por Carla Bilheiro Santi e Aline
dos Santos Garcia Gomes, e informou que será retomada a confecção do Regimento Interno
do CPC, que possui versões não aprovadas redigidas em 2015 e 2016, tomadas como base
pela DE e DEPPI para apresentação de uma proposta na próxima reunião a fim de que seja
discutida e aprovada ainda no próximo semestre, sobretudo visando à regulamentação da
eleição dos coordenadores de cursos e áreas. Registrou-se, ainda, a necessidade de se iniciar
a elaboração do Regimento Interno do Campus. O Acolhimento e Planejamento Pedagógico
do 2º semestre de 2018 foi debatido em seguida e a DE apresentou brevemente proposta de
adequação do Acolhimento, realizado no 1º semestre de 2018 em três (3) dias, para dois (2)
dias, concentrando as apresentações de direções e coordenações no primeiro dia e início da
manhã do segundo dia, e as organizações estudantis ocupando o final da manhã e a tarde do
segundo dia, que se encerra com a distribuição de materiais didáticos. Não houve objeção
das coordenações dos cursos de educação profissional técnica de nível médio. As
coordenadoras dos cursos de graduação, Adriana Dias Menezes Salgueiro e Carla Bilheiro
Santi, questionaram quanto ao cronograma de Acolhimento desses cursos e se haveria
participação da Pró-reitoria de Ensino de Graduação ou equivalente na nova estrutura da
reitoria. O presidente sugeriu que o cronograma pudesse ser discutido diretamente com as
coordenações e informou que, caso não houvesse representação da reitoria, a DE faria as
considerações necessárias de âmbito sistêmico. Ainda como informe, o presidente
esclareceu que as Instruções Normativas (IN) de lotação dos servidores elaboradas pela
Direção-Geral logo no início da gestão tiveram como função registrar algo que já se tinha
conhecimento tácito mas sem registro, seja na pasta funcional do servidor na Coordenação
de Gestão de Pessoas (CoGP), também conhecida como Coordenação de Pessoas (CoPes)
apenas no Campus Rio de Janeiro, local onde as IN foram arquivadas, seja na pasta dos
servidores docentes em secretarias acadêmicas. Com isso, visou-se à manutenção dos
códigos de vaga do Campus em caso de cessão de servidores a outros Campi ou Reitoria e à
memória em caso de mudança de lotação no Campus – coordenação ou setor. Não havendo
mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas e quinze minutos. Esta ata foi
aprovada por todos conforme lista dos presentes em anexo e respectivas assinaturas.
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