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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho do campus Campos Centro

Aos oito dias do mês de julho de 2019, às 15 horas e vinte minutos, na sala
de reunião Rubens Moll do campus Campos Centro do IFFluminense, sob
a presidência de Carlos Alberto Fernandes Henriques, estiveram presentes
os conselheiros, Jonivan Coutinho Lisbôa, Cláudia Barroso Vasconcelos, André
Luis Almeida Peixoto, Mônica Chagas Gomes, Andressa Peres Teixeira,
Gevaldo da Silva Matta, Laryssa Canhaço de Assis, Maria Lúcia Herculano
Wagner e Luiz Alberto Paravidino Monteiro como secretário do Conselho, além
dos professores, Leonardo Carneiro Sardinha, Zander Ribeiro Pereira Filho,
Alan Renê Lopes Neves, Joelma Alves de Oliveira, Leandro do Nascimento
Vieira de Souza e Jacqueline Silva Facco como convidados e direito a fala.
Aberta a sessão, o presidente apresentou as sugestões de pauta encaminhadas
para a reunião desta data, solicitando aprovação, quais sejam: 1) APRECIAÇÃO
DA REFORMULAÇÃO DO PPC DO CURSO DE BACHARELADO EM
ARQUITETURA E URBANISMO DO CAMPUS CAMPOS CENTRO; 2)
APRECIAÇÃO DO PPC DO CURSO DE BACHARELADO EM DESIGN COM
ÊNFASE EM DESIGN GRÁFICO PARA O CAMPUS CAMPOS CENTRO. As
pautas foram aprovadas. Em seguida, solicitou a leitura da ata da reunião
ordinária do dia 26 de junho de 2019 para aprovação. Após a leitura, não
havendo manifestação contrária, a ata foi aprovada. Ato contínuo indagou aos
conselheiros se todos receberam as documentações relacionadas às pautas, os
mesmos afirmaram que sim, passando em seguida à apreciação da pauta que
trata da Reformulação do PPC do Curso de Bacharelado em Arquitetura e
Urbanismo do campus Campos Centro, concedendo a palavra aos professores
para apresentação das propostas. O Diretor de Ensino Superior de Tecnologia e
Bacharelados do campus Campos Centro, Leonardo Carneiro Sardinha iniciou a
sua fala agradecendo a todos os conselheiros pela oportunidade concedida para
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apreciação das propostas em Reunião Extraordinária e aos professores e
membros dos NDEs pelo esforço e dedicação parabenizando-os pelo empenho.
O professor Zander Ribeiro Pereira Filho iniciou a sua fala destacando que esse
trabalho foi elaborado e debatido por muitos envolvidos agradecendo o esforço
de todos, inclusive daqueles que colaboraram e que não se encontram presentes
nesta reunião. Passou então a apresentação das propostas. Em sua explanação
contemplou todos os pontos contidos na alteração do PPC justificando sobre a
necessidade de modificação em virtude de diversos fatores, considerando que o
curso já tem 12 anos e necessita dessas alterações para avançar. Após o
encerramento da apresentação os conselheiros debateram sobre o tema e
observaram que haveria necessidade de algumas alterações de caráter textuais,
pontuando-as e recomendando que fossem sanadas para que o projeto fosse
encaminhado às instâncias superiores dentro das normas legais. O presidente
do Conselho consultou os conselheiros indagando se votariam contra ou a favor
do projeto apresentado na forma que se encontra ou se votariam com ressalva.
Foi aprovada por unanimidade a Reformulação do PPC do Curso de
Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo do Campus Campos Centro com
ressalvas, condicionada ao encaminhamento do Projeto com as devidas
retificações até o dia 15/07/2019 às 12h. O presidente do Conselho agradeceu a
todos os envolvidos pelo comprometimento. Em seguida passou-se a
apreciação do PPC do Curso de Bacharelado em Design com Ênfase em
Design Gráfico do Campus Campos Centro. A professora Joelma Alves de
Oliveira iniciou a sua fala agradecendo em nome do Curso de Design a
disponibilidade de todos os conselheiros na reunião extraordinária de hoje e,
também, aos demais professores que contribuíram com o Projeto em apreciação
bem como aos membros do NDE. A professora Joelma Alves fez uma breve
introdução sobre como surgiu o empenho, as motivações e as realidades
perante o Curso que tem mais de 15 anos de existência. Em sua apresentação
discorreu ponto a ponto sobre o Projeto justificando de forma detalhada o
conteúdo. Durante a apresentação foi indagada pelas conselheiras Cláudia
Barroso e Andressa Peres se o Projeto, na forma que se encontra, há
professores suficientes para atender as demandas, tendo esclarecido que não
haverá comprometimento com relação a questão. Ao encerrar acrescentou que
será feito um relatório de ações visando o processo de desligamento do Curso
de Tecnologia em Design. O presidente do Conselho pôs a matéria em
discussão. Após o debate, os conselheiros se manifestaram quanto à
necessidade de algumas alterações no Projeto pontuando-as e destacando em
especial, os turnos para a oferta do Curso sugerindo que seja com duas entradas
anuais, ou seja, em dois turnos diurno e noturno, sendo alternados
semestralmente. Acrescentaram ainda, sobre a necessidade de providenciarem
o processo de descontinuidade do Curso de Tecnologia em Design Gráfico. O
presidente do Conselho consultou os conselheiros indagando se votariam contra
ou a favor do projeto apresentado na forma que se encontra ou se votariam com
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ressalva. Foi aprovado por unanimidade o PPC do Curso de Bacharelado em
Design com Ênfase em Design Gráfico do Campus Campos com ressalvas,
condicionado ao encaminhamento do Projeto com as devidas retificações até o
dia 15/07/2019 às 12h. O presidente do Conselho agradeceu a todos os
envolvidos pelo comprometimento. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
sessão, às 17h10. Eu, Luiz Alberto Paravidino Monteiro lavrei a presente ata, que
será lida e aprovada, sendo assinada por mim e Carlos Alberto Fernandes
Henriques.
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