MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
CAMPUS CAMPOS CENTRO
RUA DOUTOR SIQUEIRA, 273, PARQUE DOM BOSCO, CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ,
CEP 28030130
Fone: (22) 2726-2903, (22) 2726-2906

ATA N° 3/2019 - DGCCENTRO/REIT/IFFLU

Ata da Reunião Ordinária do Conselho do campus Campos Centro

Aos vinte e sete dias do mns de março de 2019, às 15 horas e 10 minutos
na sala de reunião Rubens Moll do campus Campos Centro do
IFFluminense, sob a presidência de Jonivan Coutinho Lisbôa, estiveram
presentes os conselheiros, André Luis Almeida Peixoto , Marlúcia Cereja de
Alencar, Mônica Chagas Gomes, Eduardo Birchler Pinto, Plinio Rodrigues Rosa
Barreto, Andressa Peres Teixeira, Roselene Affonso do Nascimento, Gevaldo da
Silva Matta, Tássia Rangel Mota, Paula Cardoso Granja, Maria Lúcia Herculano
Wagner e, Luiz Alberto Paravidino Monteiro como secretário do Conselho.
Aberta a sessão o Conselheiro Jonivan Coutinho Lisbôa, justificou a ausência do
presidente do Conselho Carlos Alberto Fernandes Henriques, que estava em
viagem por conta da II Olimpíada de Matemática que será sediada pelo campus
Campos Centro, tendo sido indicado para presidir a reunião desta data. Em
seguida informou que a reunião de hoje seria a primeira, de acordo com o que
ficou decidido na última reunião do Conselho do ano de 2018, porém em virtude
da urgência e a necessidade de apreciação de algumas pautas, foi antecipada
para o dia 28 de fevereiro de 2019, cuja ata foi lida, aprovada e publicada no
CDD. Ato contínuo informou sobre as sugestões de pauta apresentadas ao
Conselho para a reunião de hoje, quais sejam, 1) INFORME SOBRE
ADMISSÃO DE ALUNO ESPECIAL PARA OS CURSOS DE LICENCIATURA,
2) APRECIAÇÃO DA PERMUTA DOS SERVIDORES RAPHAEL FERREIRA
LUZ E ROBERTA BRAGA TORRES, NOS TERMOS DO PROCESSO N
23318.000635.2019-57; 3) APROVAÇÃO DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES
ORDINÁRIAS DO CONSELHO DO CAMPUS CAMPOS CENTRO PARA O
ANO DE 2019 e, 4) RECOMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DO
CAMPUS CAMPOS CENTRO. Não havendo manifestação contrária deu
prosseguimento a reunião solicitando à Conselheira Marlúcia Cereja de Alencar
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que discorresse sobre a primeira pauta que trata de informes sobre admissão de
aluno especial para os cursos de licenciatura. A conselheira iniciou a sua fala
dizendo que a proposta para admissão de alunos especiais foi submetida a
apreciação e aprovada pelos Conselheiros em reunião datada de 25 de outubro
de 2017, ficando consignado que retornasse ao Conselho quando houvesse
dados mais concretos. Dentre as justificativas que ensejaram a proposta de
admissão, citou o fato de algumas pessoas procurarem a diretoria das
licenciaturas com o objetivo de cursar uma ou outra disciplina, não havendo até
então essa figura para atender a demanda da comunidade. Outro ponto foi a
necessidade de atualização dos professores, queixas identificadas junto às
secretarias municipais e estaduais com as quais a diretoria das licenciaturas do
campus tem mantido contato diariamente. Ainda com a palavra, ressaltando
fazerem parte do regulamento sobre a matéria, informou sobre a definição de
aluno especial, quem pode se candidatar, os direitos e deveres, as vedações, as
diferenças entre o aluno especial e o regular no âmbito da instituição.
Concluindo, comentou que em função da demanda, foi decidido em reunião com
os coordenadores dos cursos de licenciatura que será implantado o Projeto
Piloto de Aluno Especial no Curso de Licenciatura em Teatro em 2019.2,
acrescentando que já fez contato com o responsável pelos processos de
admissão de alunos na Reitoria, Marcelo Sarmento, tendo o mesmo se colocado
à disposição para colaborar neste primeiro edital e, também, com Tássia Rangel
do Registro Acadêmico do campus. Dando seguimento a reunião, o presidente
submeteu aos conselheiros a apreciação da pauta que trata da Permuta dos
servidores RAPHAEL FERREIRA LUZ E ROBERTA BRAGA TORRES , nos
termos do Processo Nº 23318.000635.2019-57, solicitando a Conselheira
Mônica Chagas Gomes que tecesse comentário sobre a matéria, considerando
que já havia passado pelo Conselho uma permuta da servidora Roberta Braga
Torres. A Conselheira informou que de fato houve uma permuta com a servidora
interessada, porém era com outro servidor que se encontrava em processo de
aposentadoria e, em razão de não ter havido tempo para ser submetida a
apreciação do Colégio de Dirigentes não foi concluída. A permuta atual é com
um servidor do campus Campos Centro que reside em Macaé e com a servidora
Roberta Braga que se encontra atuando no campus Campos Centro desde 2016
na área de informática. Indagada pelo presidente Jonivan sobre as questões
relacionadas às anuências das direções gerais dos campi envolvidos, se estão
de acordo e como funciona o procedimento de Permuta, a Conselheira informou
que para o processo chegar até o Conselho de campus é necessária a
aprovação dos diretores gerais e que os processos de permuta ficam
publicizados durante 10 dias devendo ainda passar pelo Colégio de Dirigentes.
Após analise e constatação de não haver nenhum vício no procedimento da
referida permuta, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade a reunião, o
presidente encaminhou para apreciação a terceira pauta que trata da aprovação
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do calendário de reuniões ordinárias do Conselho do campus para o ano de
2019. O secretário do Conselho apresentou o Calendário Acadêmico de 2019,
destacando as datas das últimas quartas-feiras de cada mês e, após análise dos
Conselheiros e a verificação de não haver nenhum impedimento para realização
das reuniões, com exceção do dia 25 de dezembro de 2019 por ser no natal, foi
aprovado o calendário de reuniões ordinárias para as seguintes datas:
24/04/2019, 29/05/2019, 26/06/2019, 31/07/2019, 28/08/2019, 25/09/2019,
30/10/2019, 27/11/2019 e, 18/12/2019. Passando a apreciação da quarta e
última pauta, o presidente informou que, considerando a Portaria de designação
dos membros do Conselho do campus Campos Centro, expedida em outubro de
2017 para o mandato de dois anos e, conforme o regimento do Conselho de
Campus que determina o prazo de noventa dias antes do término do mandato
para o Conselho indicar os membros que comporão a Comissão Eleitoral, no
mês de julho/2019 deverá estar definido quem fará parte da Comissão. Ainda
com a palavra, informou que ocorreram algumas alterações no Conselho, no
tocante às representações. Que houve baixas com o desligamento de alguns
membros titulares tendo estes sido substituídos pelos respectivos suplentes.
Submeteu então aos Conselheiros a análise e decisão de procederem desde já
a recomposição do Conselho ou que aguardassem até o final do mandato com o
processo eleitoral. Por unanimidade, os Conselheiros decidiram por aguardarem
o processo eleitoral comprometendo-se em assumir o mandato até o término. Ao
final, indagou se algum conselheiro teria algo a acrescentar. A Conselheira
Andressa P. Teixeira questionou sobre a execução orçamentária. O presidente
comentou que Davi Freitas, diretor de gestão orçamentária e financeira do
campus é quem poderia nos passar essa informação, porém se encontrava em
viagem participando de curso de capacitação. Ao final, agradeceu a todos pela
presença. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, às 16 horas. Eu,
Luiz Alberto Paravidino Monteiro lavrei a presente ata, que será lida e aprovada,
sendo assinada por mim e Jonivan Coutinho Lisbôa.
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