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Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e quarenta
e cinco 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 substituto eventual do Diretor de Ensino, Rodrigo dos Santos Almeida, com
presença dos membros constantes da lista em anexo. A reunião teve como pauta a
aprovação das atas das reuniões realizadas em 21/8, 28/8, 4/9 e 11/9 e apresentação da
proposta de cronograma de Conselho de Classe do 1º bimestre do 2º semestre de 2018 (CoC
G1). As atas das reuniões supracitadas foram apreciadas e aprovadas pelo CPC. Em seguida,
Rodrigo Almeida apresentou a proposta de calendário do CoC G1 e afirmou que os últimos
dias foram escolhidos para o ciclo básico devido à maior demanda de discussão. Mara
Cristina Castro afirmou que a proposta apresentada para CoC ocorrer em cinco dias atende
melhor às demandas de parte dos professores. Thiago Ponce considerou que a distribuição
do CoC durante todos os dias da semana (de 1 a 5 de outubro) iria gerar uma grande
demanda para os docentes que atuam em vários cursos. Murilo Cabral propôs que os dias 1
e 2 de outubro fossem alterados para os dias 8 e 9 de outubro, respectivamente, como
estratégia para atender melhor às demandas de lançamento de notas pelos docentes e para
garantia do cumprimento do Conselho após os 50 dias letivos. Os coordenadores
concordaram com a proposta de Murilo Cabral e, sendo assim, o presidente alterou as datas
dos conselhos previstos para os dias 1 e 2 de outubro, respectivamente, para 8 e 9 de
outubro. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às quatorze horas e trinta
minutos. Esta ata foi aprovada por todos conforme lista de presença em anexo com
respectivas assinaturas.
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