Ata da Reunião Ordinária do Conselho do campus Campos Centro do
Instituto Federal Fluminense.
Data: 20 de dezembro de 2017

Ata Nº 17/2017

Local: Sala de Reunião do campus Campos Centro - Rubens Moll
Conselheiros participantes: Carlos Alberto Fernandes Henriques, Cláudia
Barroso Vasconcellos, Eloísa Sampaio Nasser, Emanuela Nunes Sodré,
Gevaldo da Silva Matta, Helder Siqueira Carvalho, Janaína Ribeiro do
Nascimento, Jonis Manhaes S. Felipe, Jonivan Coutinho Lisboa, Mônica
Chagas Gomes, Paula Cardoso Granja, Roselene Afonso do Nascimento.
Convidados participantes: André Gonçalves Dias, Alan Ramalho, Carlos
Augusto de Oliveira Monteiro, Emerson Saint’Clair, Flávio Nassur Espinosa,
Sérgio Vasconcellos Martins.
CONTEÚDO E DESDOBRAMENTO:
(1) Palavras do Presidente – O Presidente inicia a reunião apresentando
as seguintes sugestões de pauta: apresentação do Sistema de Carga
Horária Docente; Apreciação da Carga Horária docente da área de
Educação Física; Apreciação do Projeto Pedagógico do Curso Superior
de Bacharelado em Engenharia Mecânica e apreciação do processo de
permuta do servidor Leonardo de Andrade Lemos do campus Campos
Centro com o servidor Jorge Henrique Ferreira do campus Guarus.
(2) Apresentação do sistema de carga horária docente: O Diretor de
Planejamento Estratégico, Helder Siqueira, apresenta o Sistema de
Gestão de Carga Horária Docente. Explica que a extração dos dados é
feita pelo Qualidata e que o sistema constitui-se numa ferramenta de
apoio a tomada de decisão. Destaca também que foi desenvolvido
integralmente pela Analista de Tecnologia da Informação do campus
Campos Centro, Isadora Vasconcellos.
(3) Apreciação da carga horária docente da área de Educação Física: O
Conselheiro Jonis Manhães afirma que não existe obrigatoriedade,
segundo a Regulamentação da Atividade Docente (RAD), de que o
professor lecione 20 tempos de aula. Ressalta, no entanto, que na área

de Educação Física há atividades desenvolvidas que não estão
previstas na RAD, como por exemplo, projetos não aprovados por Edital.
O coordenador da área de Educação Física, André Gonçalves,
convidado pelo Conselho, levanta algumas questões tais como:
problema da carga horária do professor Isaac, devido à interdição da
piscina; a atuação do professor Samuel junto aos alunos lesionados,
uma vez que possui formação em Fisioterapia; licenças de professores
que dificultaram a adequação da carga horária no semestre e o
afastamento do professor Samuel devido ao falecimento de sua mãe. O
conselheiro Jonis Manhães chama a atenção para o fato de que
docentes com habilitação e formação acadêmica para atuarem na
Licenciatura

em

Educação

Física,

inclusive

tendo

gozado

de

afastamento e incentivo a capacitação para qualificação em disciplinas
específicas do Curso Superior, atuam no ensino médio. Ressalta o caso
da professora Gislaine Leitão que tem apenas quatro tempos na
Licenciatura em Educação Física. O conselheiro Jonis ressalta ainda
que, segundo a carga horária enviada ao Conselho, não há necessidade
de código de vaga para a área. Observa que constam na planilha 12
horas de atividades de representação não regulamentadas e quatro
horas de atividades de fisioterapia que não deveriam ser contabilizadas
por não serem aprovadas por Edital. O coordenador André Gonçalves
afirma ter sido informado pelo Diretor de Planejamento Estratégico,
Helder Siqueira, que os projetos de extensão que não precisassem de
bolsistas não precisariam ser aprovados por edital para serem
contabilizados na carga horária docente. Indaga sobre qual informação é
a correta. Jonis ressalta que a aprovação é necessária para
contabilização. Afirma que no caso de não ter bolsista, o projeto deve
ser regulamentado pela Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CENPE), mas para a contagem na carga horária permanece o
impositivo da aprovação por Edital. Helder questiona a razoabilidade de
tal prática, posto que inviabiliza a oferta de projetos com alunos
voluntários, principalmente sendo os editais para bolsas publicados
anualmente. Jonis reafirma que com ou sem bolsista os projetos devem
ser aprovados por edital, mas concorda que o impedimento dos projetos

que não envolvam recursos na contagem de carga horária é muito
questionável, ainda mais pelo fato dos editais não estarem submetidos a
fluxo contínuo. O Coordenador André afirma que muitos professores
com formação específica não têm interesse de atuar na Licenciatura. O
Diretor Carlos Alberto ressalta que o professor com formação na área e
tendo recebido incentivo à capacitação – financeiro e afastamento – não
pode negar-se a atuar em nível que demande sua atuação. O
Coordenado da Licenciatura em Educação Física, Emerson, relata que o
professor Guilherme Côrtes foi direcionado para atuação na licenciatura
devido a sua formação acadêmica.
(4) Apreciação do PPC de Engenharia Elétrica: O professor convidado
para a reunião, Alan Ramalho, apresenta o Projeto Pedagógico do Curso
Superior de Bacharelado em Engenharia Mecânica. Afirma que o curso
apresenta-se como uma evolução natural do Curso de Tecnólogo em
Manutenção

Industrial

já

existente,

sendo

uma

ferramenta

de

verticalização da área e procurando atender a demanda pela formação
de engenheiros. O Diretor Carlos Alberto menciona a possibilidade de
extinção do Tecnólogo de Manutenção Industrial. O professor Alan
Ramalho ressalta a existência de um amplo mercado na área de
engenharia mecânica, ressalta as dificuldades que os egressos do
Tecnólogo em Manutenção Industrial encontram no mercado de trabalho
e observa que não existe instituição federal na região que ofereça o
curso de forma completa. A conselheira Janaína faz ressalva à oferta do
curso de forma integral (manhã/tarde). Afirma que como ex-aluna de
Tecnólogo só pôde concluir por tratar-se de um curso ofertado no
noturno e conciliando com sua jornada de trabalho. Questiona qual é o
perfil do aluno que se busca atingir. Questiona se a oferta da Engenharia
no formato de curso integral possibilitaria atingir o aluno trabalhador. A
conselheira sugere a oferta de um curso de engenharia no contra turno.
O professor Alan Ramalho destaca a preocupação com a qualidade do
curso, tendo em vista que a implementação de um curso noturno
comprometeria a qualidade devido ao fato dos alunos não se dedicarem
exclusivamente a ele. Jonis levanta a possibilidade de incorporar à

proposta, um curso orientado para o noturno mesmo que fosse
necessária a alteração da carga horária anual, prolongando o tempo de
duração. O conselheiro Helder Carvalho observa que o aluno que não
trabalha pode fazer um curso noturno, a questão é oportunizar o aluno
trabalhador. O conselheiro questiona o impacto do curso na carga
horária das disciplinas correlatas e afirma que o modelo multicampi,
numa parceria com o campus Guarus, mostra-se muito pertinente. A
conselheira Manuela Sodré destaca o diferencial da oferta de um curso
de engenharia noturno, afirmando que muitos alunos são inviabilizados
de cursá-los no diurno. Questiona também o argumento do menor
rendimento dos alunos trabalhadores. A conselheira Cláudia concorda
com a oferta de um curso de engenharia noturno, embora opine ser
inviável a conclusão do mesmo em cinco anos. O conselheiro Jonis
sugere revisão do PPC, em específico da apresentação e da justificativa,
pois trazem trechos de outros PPC já aprovados, além de trazerem
dados de 2007, devendo ser atualizados. Sugere que o documento seja
revisado por um pedagogo. O Diretor Carlos Alberto informa sobre a
criação da Coordenação Pedagógica na estrutura organizacional do
campus, e afirma que pode disponibilizar um Pedagogo para trabalhar
no projeto. O conselheiro Jonis sugere que as seguintes propostas
sejam avaliadas pela Comissão que elaborou o PPC do Curso, sendo
este submetido novamente ao Conselho em data posterior: proposta de
um curso com seis anos de duração; proposta de um curso noturno;
proposta de texto atualizado; proposta de curso tarde/noite; proposta de
auxílio de Pedagogo na reelaboração do PPC. Os conselheiros são
unânimes na apreciação posterior do documento após a apresentação
das propostas sugeridas.
(5) Apreciação de processo de permuta: O Diretor Carlos Alberto
apresenta o processo de permuta do servidor Leonardo de Andrade
Lemos, matrícula 2237983, Técnico em Som e lotado no campus
Campos Centro com o servidor Jorge Henrique Ferreira, matrícula
268886, Vigilante e lotado no campus Guarus. O conselheiro Jonis
questiona o fato do cargo de Vigilante ser um cargo extinto no

IFFluminense e o fato do servidor Jorge Henrique estar na iminência de
aposentadoria. O Diretor Carlos Alberto pondera que apesar destas
questões, já levantadas pela Diretoria e Gestão de Pessoas, o servidor
Leonardo Lemos poderia ser melhor aproveitado no campus Guarus
tendo em vista a existência do Curso de Licenciatura em Música. Como
não há consenso sobre o tema, o presidente propõe a votação. Os
conselheiros Roselene, Helder, Mônica, Cláudia, Eloísa e Janaína votam
favoravelmente a permuta. A conselheira Paula Granja abstém seu voto.
Os conselheiros Manuela Sodré e Jonis Manhães votam contra a
permuta. Desta forma, a permuta é aprovada pela maioria dos votos.
Esta ata segue lavrada por mim, Camila Borges Barreto de Carvalho,
secretária do Conselho do campus Campos Centro.
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