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Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, 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 Diretor da
Diretoria de Ensino (DE), Marcus Vinicius Pereira, com presença dos membros constantes da lista
em anexo. A reunião teve como proposta de pauta: (i) Aprovação da ata da reunião de 08/10/2019;
(ii) Informes; (iii) Ação da CISSP na Semana de Planejamento 2020-1; (iv) Carga Horária Docente:
análise e desdobramentos da relatoria ProEn e Des; (v) Proposta de aprovação da ata da reunião
por e-mail até 18/12; (vi) Desligamento da atual equipe gestora da DE; (vii) Assuntos Gerais.
Primeiramente, Marcus Vinicius Pereira colocou sob aprovação a pauta da reunião, sobre a qual não
houve discordância. Em seguida, ele apresentou a Profa. Tânia Mara Franco que compõe desde o
início desse semestre a equipe da DE e esteve pela primeira vez na reunião do CPC. Tânia Franco se
apresentou como professora do campus de Português/Inglês, que até sua aposentadoria há quase
dezoito (18) anos atrás lecionava a disciplina de Inglês, mas teve de retornar à ativa devido a um
erro de cálculo em sua aposentadoria, e que por isso terá de trabalhar por mais oito meses no IFRJ.
No prosseguimento, Marcus Vinicius Pereira colocou para aprovação a ata da reunião do CPC do dia
08/10/2019, que foi aprovada pelos conselheiros e, em seguida, passou aos informes, falando sobre
a definição do cronograma dos Conselhos de Classe (CoC) do G2 e do GF. Em seguida, Rafaela
Sant’Anna sugeriu que os CoC das turmas mistas não ocorressem simultaneamente com os dos
cursos técnicos, e Marcus Vinicius Pereira disse que isso depende do número de dias letivos e da
possibilidade de realização dos CoC em mais dias, ação que já vem sendo implantada desde que a
atual equipe assumiu a gestão da DE. Marcus Vinicius Pereira falou ainda sobre o preenchimento da
planilha de alocação de docentes por turma e do arquivo referente ao horário para o 1º semestre
de 2020, solicitando que nas disciplinas com mais de um docente haja a identificação nominal e
carga horária associada a cada docente, que deve figurar também no horário a fim de identificar em
que dia está alocado. Thiago Merhy ressaltou que em alguns casos, em função da necessidade de
atendimento a alunos com necessidades específicas, é alocado mais um professor para aulas
práticas, totalizando três docentes, e Marcus Vinicius Pereira esclareceu que basta inserir mais uma
coluna na planilha e justificar isso ao enviá-la à DE. Em seguida, Marcus Vinicius Pereira disse que a
Diretora de Extensão, Pós-graduação, Pesquisa e Inovação (DEPPI), Profa. Sheila Albert dos Reis, foi
convocada para a reunião do CPC mas não compareceu, tal como na reunião anterior. Disse que a
DE tem assento no Conselho de Extensão, Pesquisa e Inovação (CEPI), assim como a DEPPI tem
assento no CPC, ratificando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, porém a DE não
recebeu comunicado para participação na última reunião do CEPI realizada na terça-feira anterior,
26/11/2019, tendo sido consultado apenas sobre a disponibilidade da sala de reuniões pela diretora
mas sem ser informado o intuito. De acordo com Marcus Vinicius Pereira, tal atitude revela falta de
diálogo das ações empreendidas pela DE e DEPPI, tal como se dava desde a criação da DEPPI na
gestão anterior (Daniel Vieira e Clenilson Sousa Junior) até o desligamento da Profa. Ana Paula
Salerno da DEPPI em setembro de 2019. No prosseguimento, informou sobre a publicação da
portaria pela Reitoria com os calendários acadêmicos de 2020 para os cursos da Educação
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Profissional Técnica de Nível Médio e de Graduação, e sobre a consulta pública aberta do
Regulamento de Convivência dos Estudantes do IFRJ. Passou então aos informes da reunião
realizada entre a Pró-Reitoria de Ensino (ProEn) e DEs, quando a pró-reitora disse ser preocupação
da PROEN a consolidação de cursos existentes mais do que a abertura de novos cursos e que as
eleições para os Conselhos Acadêmicos ocorrerão somente em 2020 devido à urgência de realização
de eleições para Direção -Geral em três campi do IFRJ. Marcus Vinicius Pereira destacou sua visão
sobre a regularização e fortalecimento dos cursos existentes no campus, e mencionou algumas
ações da DE durante sua gestão, como as reuniões ocorridas para definição das equivalências entre
disciplinas e atualização das disciplinas com pré-requisitos. Em seguida, informou sobre a
curricularização das atividades de extensão e pesquisa para os cursos de graduação, em início de
discussão pela ProEn, e que também será levada aos cursos técnicos. Sobre os docentes não
licenciados, informou que a ProEn ratificou o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação
Profissional e Tecnológica como ação empreendida pela Reitoria para validação da licenciatura
apenas no âmbito do IFRJ, curso ofertado na modalidade de ensino a distância sob responsabilidade
do campus Engenheiro Paulo de Frontin, além da certificação pelo programa Certific nas áreas de
Química, Física, Matemática e Computação para docentes com mais de 10 anos de atuação no IFRJ,
que também valerá apenas no âmbito do IFRJ. Essas ações visam atender ao decreto que exige a
licenciatura para todos os docentes da rede até 2020. Marcus Vinicius Pereira esclareceu que a área
da certificação será escolhida pelo docente, que poderá ter de cursar alguma disciplina para
validação da licenciatura. Flávia de Souza informou que o curso de Processos Químicos passará por
recadastramento e solicitou que os professores que atuam no curso atualizem a documentação de
suas pastas na Secretaria de Ensino de Graduação. Sobre o Regulamento de Carga Horária Docente,
Marcus Vinicius Pereira lembrou do protagonismo do campus Rio de Janeiro desde a publicação da
Resolução 36/2018 e a realização de assembleias para tratar do documento, e deu informes sobre
a última reunião entre ProEn e DEs que resultou na relatoria enviada ao CPC, que, após ampla
discussão, acabou levando em conta a proposta do campus de maior flexibilização na contagem de
carga horária das atividades e não definição a priori para as atividades de pesquisa e extensão.
Marcus Vinicius Pereira disse que outros Institutos Federais disponibilizam horário fixo não somente
para as aulas como também para atendimento aos alunos, atividade essencial para o ensino, a
despeito das condições de infraestrutura do campus, e que o projeto de aulas de reforço para as
turmas de 1º período do ciclo básico de alguma forma já caminha nesse sentido. Hudson da Silva
disse que os docentes devem registrar no SIGAA o horário de atendimento aos alunos. Rodrigo
Wanick perguntou se existe algum tutorial para operacionalizar essa e outras ações no SIGAA, e
Marcus Vinicius Pereira disse informou que alguns módulos ou não estão ainda customizados para
o IFRJ ou não estão implantados, mas que, por exemplo, já é possível fazer a importação das
produções intelectuais diretamente do currículo da Plataforma Lattes do CNPq. Como deliberação
desse ponto da pauta, o CPC recomendou o envio da ata da última assembleia docente do campus
realizada em fevereiro de 2019 e a proposta do Plano Individual de Trabalho (PIT) para o novo Grupo
de Trabalho (GT) do Conselho Superior (ConSup) que tratará do Regulamento de Carga Horária
Docente. Em seguida, Marcus Vinicius Pereira salientou a necessidade de lançamento de notas pelos
docentes em tempo hábil para o bom andamento dos Conselhos de Classe, e como próximo ponto
de pauta, passou a palavra à Priscila de Siqueira para falar sobre a Comissão Interna de Saúde do
Servidor Público (CISSP), a qual coordena no campus, destacando a demanda de prevenção de
acidentes, já que durante este ano ocorreram cinco (5), no campus Rio de Janeiro. No
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prosseguimento, falou sobre a importância do mapa de riscos, e que nos ambientes tecnológicos é
importante promover ações de prevenção contra acidentes. Em seguida, consultou o CPC sobre a
possibilidade de realização de uma palestra durante a semana de planejamento com foco na
prevenção de acidentes e na segurança dos ambientes tecnológicos. Rafaela Sant’Anna disse que
um aluno dela sugeriu que a Instituição tivesse um plano de ação de evacuação em caso de
emergência, já que não temos protocolo de segurança. Priscila de Siqueira informou que essa
discussão está em pauta e que pretende começar a inspeção de segurança dos ambientes a partir
da semana que vem. Em seguida, disse que as demandas podem ser enviadas diretamente para o
e-mail da CISSP, pois todos devem tomar parte. Maria Rosângela Mendes disse que acha importante
incluir alunos e monitores na palestra, pois os servidores de alguma forma já conhecem questões
de segurança, apesar da necessária atualização, sendo mais urgente atender a alunos monitores e
de iniciação cientifica. Por fim, ficou acordado entre a representante da CISSP e os membros do CPC
que a palestra ocorresse na semana de planejamento, nos dias 4, 5 ou 6 de fevereiro de 2020,
dependendo da disponibilidade do profissional que virá ao campus, preferencialmente no período
da tarde de forma a atender a todos os turnos e garantir quórum na palestra com a marcação de
reuniões de equipes em horários no mesmo dia. Em seguida, Marcus Vinicius Pereira propôs ao CPC
que a ata dessa reunião fosse aprovada em consulta realizada por e-mail em vez de na próxima
reunião sob responsabilidade da nova gestão da DE, se comprometendo a enviar a ata na próxima
semana para aprovação até 18/12/2019, proposta acatada por consenso. Como último ponto da
pauta, Marcus Vinicius Pereira oficializou ao CPC seu pedido de exoneração como Diretor de Ensino
e dispensa a pedido de Rodrigo Almeida, Coordenador Geral de Cursos, e de Telma Alves,
Coordenadora Geral de Educação, conforme comunicado realizado ao fim da última reunião do GT
Horário em 12/11/2019. Comunicou que Telma Alves era único membro da DE não presente por
estar participando do II Encontro Nacional da EJA-EPT (PROEJA) da Rede Federal em Londrina-PR, e
ressaltou que a equipe permanece a frente da DE até o dia 31/01/2020 a fim de encerrar as
demandas do semestre letivo e garantir período de transição com a nova gestão da DE. Mara
Cristina Castro agradeceu a Marcus Vinicius Pereira pelo trabalho em equipe e diálogo constante
com a Coordenação Técnico-Pedagógica (CoTP). Roberto de Carvalho agradeceu pelo excelente
trabalho, salientando que todas as questões foram tratadas de forma justa pela equipe da DE. Maria
Rosângela Mendes agradeceu a Marcus Vinicius Pereira e Rodrigo Almeida, disse que fizeram um
trabalho maravilhoso. Adriana Salgueiro agradeceu a Marcus Vinicius Pereira pelo excelente
trabalho à frente da DE e lamentou sua saída. Flavia de Souza disse que não conhecia Marcus
Vinicius Pereira antes de sua atuação na DE, e que ele foi o Diretor de Ensino mais justo que
conheceu e que já atuou, anteriormente, em outros dois campi. Kátia da Silva disse que Marcus
Vinicius Pereira pautou o trabalho na isonomia e imparcialidade, teve uma atuação organizada, e
que esses parâmetros devem ser seguidos por futuros Diretores (as) de Ensino. Rafaela Sant’Anna
agradeceu a Rodrigo Almeida e a Marcus Vinicius Pereira em nome dos alunos pela excelente
gestão, pois foi testemunha da dedicação, inclusive com atendimento de aulas particulares sem
obrigação para tal. Hudson da Silva agradeceu à DE pelo respaldo que deu a sua equipe no
tratamento de questões importantes. José Ricardo Lopes agradeceu a Marcus Vinicius Pereira, que
junto com sua equipe aprimorou bastante a gestão com a organização da DE, tratando todos com
imparcialidade e isonomia. Em seguida, Rodrigo Almeida agradeceu o diálogo de forma respeitosa
com os coordenadores, e disse que não sentiu diferença no trato quando estava como diretor
substituto, e agradeceu ao diretor Marcus Vinicius Pereira pela oportunidade de integrar a sua

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO
CAMPUS RIO DE JANEIRO

130

135

140

equipe da DE, que encarou como desafio e aprendizado durante todo esse período, e que levará um
ensinamento muito grande. Marcus Vinicius Pereira disse que sem Rodrigo Almeida a DE não teria
funcionado. Vítor Vivas agradeceu ao Marcus Vinicius Pereira pela valorização do trabalho das
coordenações. Em seguida, Marcus Vinicius Pereira agradeceu aos coordenadores e
subcoordenadores presente pelo ótimo trabalho desempenhado e pelo espírito de colaboração,
sem o qual o trabalho da atual DE não teria êxito, e fez um agradecimento especial aos
coordenadores que findaram seus mandatos em 2018 e participaram do início da gestão da DE,
mencionando Janaína Nascimento, Rita de Castro, Carla Santi, Flávia Vieira, Murilo Cabral, entre
outros. Em Assuntos Gerais, Marcus Vinicius Pereira destacou a participação dos 11 alunos do
campus Rio de Janeiro que acompanhou na última etapa da oficina promovida pela Junior
Achievement e IBM durante todo o dia em 11/11/2019, que tiveram atitude exemplar e ótimo
desempenho, tendo sido bastante elogiados. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi
encerrada às dezesseis horas. Esta ata foi aprovada por todos, conforme lista de presença em anexo
com respectivas assinaturas.
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