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Aos vinte e dois dias do mês de junho 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; Guilherme Amaral do 

Prado Campos, Titular representante dos Docentes e Coordenador da Coordenação do Curso de 15 

Engenharia Mecânica; Bruno Fernandes Guedes, Coordenador da Coordenação do Curso Técnico de 

Informática; Marcela dos Santos Ferreira, Coordenadora da Coordenação do Curso Técnico de 

Enfermagem; Luiz Leonardo dos Santos de Oliveira, Coordenador da Coordenação do Curso Técnico 

de Automação Industrial; Rômulo Bessi, Coordenador Substituto da Coordenação das Disciplinas 

Básicas; Luciano Santos Constantin Raptopoulos, Coordenador da Coordenação do Curso de 20 

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

do Curso de Engenharia de Produção; José André Villas Boas Mello, Coordenador do Curso de Pós-

Graduação Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional e Sistemas Produtivos (MDSP); 

César Renato Ferreira Gama, Gerente Administrativo Substituto; Registramos também a entrada na 

plataforma dos novos conselheiros eleitos que tomaram posse nesta reunião: Adriano de Oliveira 25 

Furtado e Juliana Abuzaglo Elias Martins, representantes dos Docentes; Anderson Gonçalves 

Malaquias e Victor Diniz Augusto Andrade, representantes dos Técnico-Administrativos; Viviane 

Abreu de Andrade, representante da Pesquisa; Alexander Soares Magalhães, representante da 

Extensão; e, Cristilene de Oliveira Delfino, representante da Pós-Graduação. A reunião teve início 

com o ponto de pauta posse dos conselheiros eleitos. Antes de iniciar o rito de posse, a presidente 30 

apresentou a professora Marcela Ferreira como a nova representante da Coordenação de Enfermagem 

(membro nato) e prestou alguns esclarecimentos. Para esta reunião, foram convocados os antigos e 

novos conselheiros; conforme já evidenciado pelo CODIR em situação anterior (quando da consulta 

sobre a formação da CEL para o processo de escolha de diretor de campus, não há a figura do suplente 

nos conselhos dos campi. Após consulta à Direção-Geral, a Diretora Luane Fragoso foi informada de 35 

que a posse poderia ser oficializada por meio de um Ato emitido pela Presidência do CONPUS. Diante 



do exposto, o documento será expedido peça própria e ficará disponível para assinatura dos 

conselheiros no gabinete da Direção. Na sequência, o documento será arquivado e encaminhado aos 

membros via e-mail institucional. Em seguida, procedeu-se à posse. Finalizada esta etapa, foi 

apresentada a proposta de calendário anual para as reuniões ordinárias do Conselho, a saber: 22 de 40 

junho; 27 de julho; 28 de setembro; 26 de outubro; 30 de novembro e 4 de janeiro. Seguindo as 

normas estabelecidas pela Resolução nº 47/2015, de 25 de setembro de 2015, a qual aprova o 

Regimento Geral do Conselho do Campus do Sistema CEFET/RJ, foram agendadas 6 (seis) reuniões 

ordinárias para o ano letivo de 2022 que ocorrerão às quartas-feiras, às 15h. As datas supracitadas 

foram estabelecidas considerando o calendário de reuniões ordinárias do CONEN tendo em vista que, 45 

atualmente, há conselheiros que atuam no Conselho de Ensino. Cumpre ressaltar que as reuniões 

ordinárias podem ser canceladas por motivo de força maior e reagendadas em momento oportuno; 

reuniões extraordinárias podem ser convocadas sempre que necessárias. Proposta aprovada por 

unanimidade. Quanto ao formato das reuniões (presencial ou remoto), foi realizada uma consulta 

entre os presentes. Após algumas manifestações, ficou acordado que as reuniões serão, 50 

preferencialmente, no formato remoto, via plataforma TEAMS; reuniões presenciais poderão ocorrer 

quando necessário. Em assuntos gerais, a Diretora passou a palavra para os presentes; não havendo 

manifestações, a reunião foi encerrada. A Professora Luane encerrou a reunião às quinze horas e trinta 

minutos. Sem mais 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. 55 
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