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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 

FONSECA  

UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE NOVA IGUAÇU 

 

 

ATA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO LOCAL DO CAMPUS NOVA IGUAÇU- 

PDI (2020-2024) 

 

 

DA DATA, DA HORA E DO LOCAL 

 

 

 Em 17 de setembro de 2018, às 15 horas e 35 minutos, na Sala de Reuniões da 

Unidade de Ensino Descentralizada do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 

Suckow da Fonseca (CEFET), em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, com sede na Estrada de 

Adrianópolis, N° 1317, Bairro de Santa Rita, na Cidade de Nova Iguaçu, cep 26041-

271, no Estado do Rio de Janeiro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 07.115.805/0001-20. 

 

 

DA PRESENÇA 

 

  

Foi realizada a 2ª Reunião da Comissão Local do PDI, à qual compareceram os 

seguintes integrantes: ANDRÉA JUSTINO RIBEIRO MELLO, ANDREY MEDEIROS 

BAPTISTA, DANIELLE BACCARO VIEIRA, JOSÉ ANDRÉ VILLAS BOAS 

MELLO, JULIUS MONTEIRO DE BARROS FILHO, LUANE DA COSTA PINTO 

LINS FRAGOSO, SUZY DARLEN DUTRA DE VASCONCELOS, VIVIANE 

SANTANA MARQUEZINI, WANDERLEY FREITAS LEMOS. 

 

 

 

DA CONVOCAÇÃO PARA A REUNIÃO 

 

 

A convocação desta Reunião ocorreu no dia 14 de setembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 



DA ORDEM DO DIA 

 

 

A reunião teve como ordem do dia discutir os seguintes tópicos de pauta:  

1 – Andamento das atividades; 

2 – Assuntos gerais. 

 

 

 DAS DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS 

  

A reunião teve início com a professora Luane justificando as ausências da servidora 

Samantha Andrade e do aluno André Felipe do Nascimento Alves após envio de 

comunicado dos próprios. Na sequência, a professora Luane informou acerca do início 

do levantamento dos dados referentes à gestão os quais ficaram sob sua 

responsabilidade (em conjunto com a GERAD) e repassou a palavra aos integrantes da 

Comissão para relatarem as atividades desenvolvidas até a presente data. Quanto ao 

relatório sobre equipamentos (laboratórios), o aluno Andrey informou que ainda 

encontra-se em andamento. O professor Wanderley apresentou suas pesquisas acerca 

dos cursos superiores mais procurados pelos candidatos atualmente e pelo mercado de 

trabalho. O gerente acadêmico Julius informou que o levantamento de dados sobre 

ensino, pesquisa e extensão já foi iniciado e encontra-se em processo. Quanto aos dados 

referentes à pesquisa, será necessário contato com a COPET uma vez que a GERAC 

não dispõem de tais dados no campus. O item breve histórico ainda será iniciado 

conforme relatado pelos docentes responsáveis. Em seguida, o professor José André 

apresentou sua pesquisa realizada em diferentes escolas públicas e particulares do 

município de Nova Iguaçu por meio de um questionário aplicado aos alunos do terceiro 

ano. Cumpre ressaltar que tal pesquisa também foi realizada com alunos do terceiro ano 

do CEFET NI. O intuito deste trabalho foi verificar em quais cursos de graduação os 

alunos mais desejam ingressar. Este levantamento assim como a pesquisa desenvolvida 

pelo professor Wanderley são recursos que podem contribuir para a decisão de abertura 

de novos cursos considerando as demandas locais e os cursos mais promissores para a 

sociedade. A professora Andréa e a aluna Danielle apresentaram o trabalho 

desenvolvido acerca do diagnóstico atual (PDI: 2015-2019). Vários aspectos foram 

abordados, dentre os quais, destacam-se: a questão da acessibilidade e o NAPNE. Após 

a explanação dos membros presentes, verificou-se a necessidade de um remanejamento 

das tarefas a fim de não sobrecarregar determinados integrantes da Comissão e otimizar 

as atividades desenvolvidas dentro do prazo estabelecido para entrega das informações 

com vistas à elaboração do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) da 

instituição. Foi proposta uma reunião da Comissão com a comunidade para fins de 

apresentação das atividades desenvolvidas e para chamada de participação de alunos e 

servidores com sugestões para a elaboração do documento. Tal reunião foi agendada 

para o dia 01 de outubro, às 16:30. Local: Auditório. Por fim, a professora Luane 

lembrou da reunião com a DIGES que ocorrerá no dia 18 de setembro, às 10h, no 

campus NI.      

 

 

                                                                             Nova Iguaçu, 17 de setembro de 2018. 
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