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ATA N° 5/2018 - GABCC/DGCCENTRO/REIT/IFFLU

Ata nº 5 da Reunião Ordinária do Conselho do campus Campos Centro
A o s dois dias do mês de M a i o de 2018, às 15 horas no campus Campos Centro do
IFFLuminense, sob a presidência de Carlos Alberto Fernandes Henriques estiveram
presentes os conselheiros: David Rodrigues T. de Freitas, Janaína Ribeiro do Nascimento,
Jonivan Coutinho Lisboa, Laryssa Canhaço de Assis, Maria Lúcia Herculano Wagner, Rodrigo de
Sá Pereira Silva; os convidados: Ana Sílvia Ribeiro Escocard, Maurício José Viana Amorim,
Sérgio Vasconcellos Martins, Aline Pires Vasconcelos, Diego Barcellos Matta; e o ouvinte Flávio
Nassur Espinosa. Aberta a sessão foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. As pautas
sugeridas para a reunião são: Apreciação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Bacharelado
em Engenharia Mecânica após revisões sugeridas pelo Conselho de campus em reunião
prévia;

Apreciação

do

PPC

do

curso

Superior

de

Bacharelado

em

Sistemas

de

Informação; Apreciação da solicitação de reingresso no Curso de Bacharelado em Sistemas de
Informação, apresentada pelo aluno Diego Barcellos Matta. Todas as pautas são aprovadas.
(1) Apreciação do PPC do Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica após revisões
sugeridas pelo Conselho de campus em reunião prévia - O coordenador, Sérgio
Vasconcellos, apresenta as revisões feitas no PPC do curso como sugestões do Conselho
d e campus. O regime de funcionamento foi estabelecido

em dois turnos -manhã e tarde -

com início às 16h e em parceria com o campus Guarus. Apresenta ainda a demanda de carga
horária docente de 30 aulas, a partir do quinto período, na área de tecnologia previstas para o
ano letivo de 2021.2. O presidente observa que desde 2015 um professor da área de mecânica foi
emprestado para a implantação do campus Cordeiro e sugere uma negociação em torno do
código. O Presidente, Carlos Alberto, questiona sobre o impedimento quanto à implantação de
um curso devido ao deficit de um professor que está previsto para daqui a três anos. O
coordenador, Sérgio Vasconcellos, ressalta que a descontinuidade do Tecnólogo em Manutenção
Industrial está prevista para o primeiro semestre letivo de 2019 e a implantação do Curso de
Bacharelado em Engenharia Mecânica está prevista para o segundo semestre letivo do mesmo
ano. Apresenta ainda a Nota Técnica 1/2018 da PROEN, 13 de março de 2018, que versa sobre
a reformulação e aprovação de Projetos Pedagógicos de Cursos Técnicos e de Graduação no
âmbito do IFFluminense, e reivindica que o curso seja aprovado mesmo que não seja possível
cumprir o cronograma previsto no documento. A secretária do conselho, Camila Borges,
argumenta que este PPC vem sendo tramitado desde o ano passado, ou seja, antes da emissão
da Nota Técnica, mas aponta que cabe a deliberação dos conselheiros sobre isso. O conselheiro
Jonivan Coutinho observa que é necessário que o Conselho Superior aprove a Nota Técnica para

que esta entre em vigor. A conselheira Janaína Ribeiro sugere que a ata da reunião do Conselho
de dezembro de 2017 seja encaminhada a PROEN junto com a proposta de reformulação do
PPC do Curso. A convidada Ana Sílvia observa que o cronograma é para os cursos a
s erem implantados em 2019/1. Em seguida, o Presidente propõe a votação do tema: seis
conselheiros votam favoravelmente à aprovação do PPC do curso e não há votos desfavoráveis ou
abstenções.
(2) Apreciação da reformulação PPC do Curso Superior de Bacharelado em Sistemas de
Informação - O coordenador, Maurício Amorim, afirma que a relação candidato/vaga do curso
estava em declínio e que o curso teve uma queda na nota conferida pelo Enade. Afirma ainda que
houve uma comissão para reformulação do PPC que, em ação inicial, utilizou um questionário
entre os estudantes para detectar os pontos positivos e negativos do curso e o nível de
importância que os alunos atribuíam aos conteúdos. Houve a identificação por parte dos
alunos da necessidade da matrícula flexível. O presidente pergunta se houve avaliação por parte
de alunos egressos. A coordenadora Ana Sívia aponta que foi aproveitada uma pesquisa feita pela
servidora Suely Lemos com os alunos evadidos e egressos e as sugestões apontadas
correspondiam a muitas sugestões dos atuais alunos do curso. Maurício Amorim aponta que as
principais alterações do PPC estão na adequação do perfil do egresso, na adequação da matriz
curricular e dos conteúdos de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais; a questão da
matrícula

flexível

e

a

retirada

de

disciplinas

que

tinham

perfis

para

se

tornarem

disciplinas eletivas. O presidente indaga se houve acréscimo na carga horária e fala a respeito da
pressão que alguns alunos têm sentido, ao ingressarem nos cursos superiores. O coordenador
afirma que, segundo as DCN, o curso deve ter 3200 horas e que até 20%

desse total, que

corresponde a 640 horas, poderiam ser usadas em atividades complementares. Portanto, as
atividades complementares foram ampliadas a fim de reduzir a carga horária do curso. O
coordenador aponta que o estágio curricular continua não obrigatório podendo ser utilizado como
atividade complementar. Aponta ainda, que as disciplinas eletivas estarão contemplando alguns
alunos de Engenharia que tenham interesse em frequentar as aulas no turno da noite, ao qual
estará sendo integrado o Curso Superior de Bacharelado em Sistemas de Informação, podendo
alcançar o limite máximo de 25% de matriz em comum entre os dois cursos. O presidente do
conselho questiona a ausência da disciplina de Língua Inglesa na grade curricular do curso. A
coordenadora afirma que além de não ser uma disciplina obrigatória, não tem sido possível
fornecer a disciplina de Língua Inglesa direcionada à área. Afirma também que muitos alunos
chegam em níveis diferentes de habilidade com relação à língua inglesa, o que acaba
atrapalhando o professor da disciplina e o aluno. O presidente propõe a votação do tema: seis
conselheiros votam favoravelmente à aprovação do PPC do Curso e não há votos desfavoráveis ou
abstenções.
(3) Apreciação da solicitação de reingresso no Curso de Bacharelado em Sistemas de
Informação apresentada pelo ex-aluno Diego Barcellos Matta - O ex-aluno Diego relata seu
ingresso no Curso de Bacharelado de Sistema de Informação no IFFluminense, tendo no sexto
período solicitado transferência para o Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas com o objetivo de concluir mais rápido de forma a adequar os estudos a sua atuação
no mercado de trabalho. Diego afirma que o turno dos cursos também foi motivação para sua
transferência considerando que o Curso Tecnólogo funcionava no contra-turno. Afirma ainda que,
devido um aumento de carga horário ele não conseguira concluir o curso, e após um tempo teve
sua matrícula cancelada faltando apenas o Projeto TCC II para concluir. Diego esclarece que em
seu momento atual conseguiria dar foco para finalizar o curso, porém o Tecnólogo é um curso
que não existe mais, portanto ele pede o reingresso no Curso de Bacharelado de Sistema de
Informação. A diretora do Registro Acadêmico, Aline Pires, ressalta que em 2016 foi feito um
edital de reingresso para todos os alunos evadidos do Tecnólogo devido a extinção do curso. A
coordenadora Ana Sílvia esclarece que não era mais interessante reformular o Tecnólogo, uma
vez que o Bacharelado foi implementado para substituir o Tecnólogo. Esclarece também que foi

feito um acordo com o MEC de descontinuar o curso ao invés de investir em reformulações. A
coordenadora afirma que chegando ao final de 2015 o curso teria que ser extinto, mas foi
detectada uma grande quantidade de alunos que não haviam concluído. Tendo em vista essa
situação foi enviado um ofício ao MEC solicitando mais um período para o curso, que ainda
funcionou durante o semestre letivo 2016/1. A coordenadora fala a respeito de uma reunião
organizada com todos os alunos do curso, incluindo os evadidos , para esclarecer a situação e
dar o prazo, de um período, para defesa de TCC. A coordenadora explica que em 2016 foi
aberto um edital para que todos, sem exceção, tivessem acesso a informação sobre a extinção
do curso e não perdessem a prerrogativa de concluí-lo. Relata ainda dois casos de
alunos levados ao Conselho do campus com pedido de reingresso que foram negados
anteriormente. A coordenadora pondera a necessidade de , caso o Conselho aprove o reingresso
do ex-aluno Diego Barcellos Matta, haja algum mecanismo público que possibilite o retorno de
outros alunos evadidos também no Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A Diretora
Aline Pires afirma que no sistema acadêmico há registros do ex-aluno em duas matrículas: a
matrícula do Curso Tecnólogo consta como cancelada por ele não ter concluído em 2016; a
matrícula do Bacharelado consta como transferido interno, pois ele optou pela transferência do
curso de Bacharelado para o Tecnólogo. O presidente do conselho aponta que as reformulações
para os formatos de flexibilidade dos itinerários formativos têm sido debatidos no ensino médio e
solicita uma explicação a respeito do andamento nos cursos superiores. O Diretor Leonardo
Sardinha esclarece que existe a possibilidade de aproveitamento de disciplinas caso o ex-aluno
torne a fazer o vestibular para o Bacharelado novamente. A coordenadora Ana Sílvia pondera que,
de acordo com a decisão tomada entre os conselheiros, poderá haver impacto em outros cursos
do instituto. O conselheiro Jonivan aponta que no caso de haver precedente para o ex-aluno,
estaria

sendo

criada

uma

vaga.

O

presidente

propõe

a

votação:

nenhum conselheiro vota favoravelmente ao reingresso do aluno; seis conselheiros votam
desfavoravelmente ao reingresso do aluno e não há abstenções.
(4) Informações Gerais: O presidente informa a saída dos conselheiros Alice e Clodoaldo, que
eram membros na categoria de alunos egressos, porém recentemente ingressaram no campus
na condição de alunos, não podendo mais ocupar a cadeira. O presidente alerta sobre a
incidência de faltas dos conselheiros: o conselheiro que exceder mais de duas faltas sem
justificativas deverá ser substituído segundo o Regimento Interno do Conselho de campus. O
presidente avalia a importância do seminário sobre Ensino Médio Integrado realizado no campus,
como norteador das discussões sobre o tema. O presidente relata sobre situação em que um
candidato do processo seletivo, depois de três reclassificações, fez um requerimento no Registro
Acadêmico

para matrícula fora do prazo, sendo a solicitação indeferida. O aluno recorreu

à Reitoria e teve a matrícula concedida. O presidente esclarece que a situação em questão
acaba por ser vista negativamente pela comunidade externa, como se houvesse um facilitador em
razão da matrícula. Relata ainda que, logo em seguida, outros alunos que perderam a data da
matrícula tentaram fazer o mesmo. O presidente fala sobre ter passado a situação para que a
reitoria

resolvesse,

porém

a

mesma

retorna

a

situação

ao campus.

O

presidente

relata sobre reunião realizada na ocasião com todos os requerentes, na qual foram explicados os
argumentos para o indeferimento, de acordo com o artigo 68 do edital, devido a falta no dia de
matrícula. O presidente relata, por último, sobre verba que será destinada à obras como a linha
de incêndio e uma portaria que será aberta na avenida vinte e oito de março a fim de dar mais
segurança aos alunos. Relata, ainda, sobre a verba direcionada para aquisição de equipamentos
para o Bloco G: como carteiras, mesas de professores, ar condicionado. Informa que,
provavelmente, o bloco estará pronto na metade deste ano para efetivar as novas salas de aula.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, às 17 horas. Eu, Camila Borges Barreto
de Carvalho lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e por Carlos
Alberto Fernandes Henriques.
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