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Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, em reunião remota, 

usando a plataforma Teams do CEFET/RJ - campus/NI, situado na Estrada de Adrianópolis, 1317 – 

Santa Rita – Nova Iguaçu – RJ, registramos o acesso na plataforma dos seguintes conselheiros: Luane 

da Costa Pinto Lins Fragoso, Diretora do campus e Presidente do Conselho; Leonardo Raduan de 15 

Felice Abeid, Titular representante dos Docentes e Coordenador da Coordenação do Ensino Médio; 

Bauer de Oliveira Bernardes, Suplente Representante dos Docentes; Antônio Carlos Mateus Dourado, 

Titular representante dos Técnicos-Administrativos; Marta Maximo, Titular representante da 

Extensão; Newton Norat Siqueira, Coordenador Substituto da Coordenação do Curso Técnico de 

Telecomunicações; Bruno Fernandes Guedes, Coordenador da Coordenação do Curso Técnico de 20 

Informática; Úrsula Pérsia Paulo dos Santos, Coordenadora da Coordenação do Curso Técnico de 

Enfermagem; Luiz Leonardo dos Santos de Oliveira e Wanderley Freitas Lemos, Coordenador e 

Coordenador Substituto da Coordenação do Curso Técnico de Automação Industrial, 

respectivamente; Wellington Wallace Miguel Melo, Coordenador da Coordenação das Disciplinas 

Básicas; Waltencir dos Santos Andrade, Coordenador Substituto da Coordenação do Curso de 25 

Engenharia de Controle e Automação; Átila Indalécio Marques Alves, Coordenador da Coordenação 

do Curso de Engenharia de Produção; Guilherme Amaral do Prado Campos, Titular representante dos 

Docentes e Coordenador da Coordenação do Curso de Engenharia Mecânica; Cristiane Rosa 

Magalhães, Coordenadora Substituta do Curso de Pós-Graduação Programa de Mestrado em 

Desenvolvimento Regional e Sistemas Produtivos (MDSP); Ana Carolina Magalhães de Souza e 30 

César Renato Ferreira Gama, Gerente e Gerente Substituto Administrativo, respectivamente; e, Julius 

Monteiro de Barros Filho, Gerente Acadêmico. Registramos também a entrada na plataforma dos 

seguintes docentes: Marcelo Oliveira Pereira, Fabrício Lopes e Silva e Luiz Carlos Gomes 

Sacramento Junior. A reunião cujo item de pauta foram as eleições para o CONPUS NI teve início 

com a presidente informando sobre a necessidade de novo processo de escolha dos representantes 35 

deste Conselho para os próximos 4 (quatro) anos. Na sequência, a Diretora Luane Fragoso explicou 



a composição do CONPUS que integra membros natos e membros eleitos por seus pares. De acordo 

com a Resolução nº47, de 25 de setembro de 2015, a qual aprova o regimento Geral do Conselho do 

Campus do Sistema CEFET/RJ, são considerados membros natos: (a) Diretor de campus, que o 

preside; (b) Gerente Acadêmico; (c) Gerente Administrativo; e (d) Coordenadores de Curso. Os 40 

membros eleitos por seus pares são: (a) 2 (dois) representantes docentes; (b) 2 (dois) representantes 

administrativos; (c) 1 (um) representante da extensão; (d) 1 (um) representante da pesquisa; (e) 1 

(um) aluno representante do nível médio e técnico; (f) 1 (um) aluno representante da graduação e (g) 

1 (um) aluno representante da pós-graduação. Para este novo processo, será estabelecida uma 

Comissão Eleitoral, a ser portariada pela DIREG. Em seguida, a Diretora solicitou a participação de 45 

voluntários para integrarem a Comissão supracitada a qual será composta pelos seguintes servidores: 

Ana Carolina Magalhães de Souza, Julius Monteiro de Barros Filho, Wanderley Freitas Lemos e 

Wellington Wallace Miguel Melo. A Diretora comunicou o recebimento da listagem dos servidores 

atuantes na pesquisa e extensão nos últimos 2 (dois) anos (período este que compreende os anos de 

2020-2022), expedidas pela DIPPG e DEAC/DIREX, respectivamente, por solicitação da presidente 50 

do CONPUS NI. No tocante ao representante da pesquisa, a Diretora Luane sinalizou a existência de 

professores que não fazem mais parte do quadro de servidores lotados no campus NI, sendo 

necessária, portanto, a atualização desta lista para fins de verificação daqueles que são elegíveis e 

podem votar para este assento. A Diretora também informou sobre a reunião realizada com a DIREG 

e demais Diretores de campi na qual o assunto “vaga da pesquisa” foi tratado. Nesta reunião, ficou 55 

acordado que além dos professores que possuem projetos de pesquisa cadastrados na DIPPG, os 

docentes atuantes em quaisquer atividades relacionadas à pesquisa poderiam participar do pleito para 

esta vaga, especificamente. Para tanto, faz-se necessário, o encaminhamento de uma declaração por 

parte da coordenação do curso atestando a atuação dos docentes na pesquisa com base na produção 

apresentada na planilha RAD e documentos comprobatórios. Um dos conselheiros presentes ressaltou 60 

que o intervalo de tempo contabilizado na RAD para o item pesquisa é de 3 anos o que difere do 

período considerado originalmente (2020-2022) para emissão das listagens. Diante do exposto, a 

Diretora Luane informou que entrará em contato com a DIREG e demais Diretores de campi para 

verificar a possibilidade de considerar o período de 3 (três) anos para atuação na pesquisa (2019-

2021). A Professora Luane encerrou a reunião às quinze horas e quarenta e cinco minutos. Sem mais 65 

para tratar no momento; eu, Maria Inês Pelissari, digitei a presente ata que segue assinada por mim e 

pela Presidente do Conselho, Senhora Luane da Costa Pinto Lins Fragoso. 
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