
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2019 DO CONPUS - CONSELHO DO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

– CAMPUS NOVA IGUAÇU 
 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às onze horas e quarenta 5 

minutos, no Anfiteatro (Sala C-305) do CEFET/RJ-UnED/NI, situado na Estrada de Adrianópolis, 

1317 – Santa Rita – Nova Iguaçu – RJ, estiveram presentes os seguintes conselheiros: Luane da 

Costa Pinto Lins Fragoso, Diretora do Campus e Presidente do Conselho; Thiago de Moura Prego, 

Titular representante dos docentes e Coordenador Substituto da Coordenadoria do Curso Técnico de 

Telecomunicações; Leonardo Raduan de Felice Abeid, Titular representante dos Docentes e 10 

Coordenador da Coordenadoria do Curso do Ensino Médio; Raquel Amorim de Souza Cavalcante e 

Antônio Carlos Mateus Dourado, Titulares, representantes dos Técnicos Administrativos; Charlene 

Cidrini Ferreira, Suplente, representante da Extensão; Amaro Azevedo Lima, Suplente representante 

da Pesquisa e Coordenador da Coordenadoria do Curso Técnico de Telecomunicações; Luiz 

Leonardo dos Santos de Oliveira, Coordenador da Coordenadoria do Curso Técnico de Automação; 15 

Laércio Costa Ribeiro, Coordenador Substituto da Coordenadoria das Disciplinas Básicas; Vinícius 

Ribeiro dos Santos de Sá Brito, Coordenador da Coordenadoria do Curso de Engenharia Mecânica e 

Julius Monteiro de Barros Filho, Gerente Acadêmico. A reunião teve início com a professora Luane 

explicando o processo de elaboração dos calendários acadêmicos dos cursos técnicos integrados ao 

nível médio e graduação referentes ao ano letivo de 2020. Os calendários foram elaborados, em 20 

conjunto, pelas coordenações de curso e Gerac, contando com a participação da Saped. No que 

tange ao calendário da graduação, o primeiro documento a ser analisado, a professora Luane fez 

uma observação acerca da inclusão do feriado de 15/01 (aniversário do Município de Nova Iguaçu) 

e passou a palavra aos presentes para quaisquer comentários ou considerações. Não havendo 

manifestação por parte dos conselheiros, procedeu-se à votação. Calendário acadêmico da 25 

graduação aprovado por unanimidade. Em seguida, a professora Luane apresentou as duas versões 

de calendário para o Ensino Médio/Técnico, ou seja, uma versão bimestral elaborada pelas 

coordenações de curso e Gerac em reunião; e uma trimestral seguindo a proposta aprovada para o 

campus sede. A versão trimestral foi elaborada tendo em vista a boa receptividade das coordenações 

envolvidas quando da apresentação do modelo proposto pelo campus Maracanã e aprovado pelo 30 

CONEN. A pedagoga Raquel destacou o documento vigente que trata das questões relacionadas aos 

procedimentos de avaliação, médias finais, assim como os instrumentos utilizados e que podem ser 

utilizados com vistas à avaliação dos alunos. Tal documento é baseado em um calendário bimestral. 

Cumpre ressaltar que, atualmente até a presente data, não há nenhum regulamento/norma que 

contemple um calendário trimestral. A professora Charlene chamou atenção para alguns pontos a 35 

serem considerados ao se adotar um calendário trimestral, a saber: (a) o acúmulo/aumento de 

conteúdo por avaliação tendo em vista a supressão de um bimestre; (b) a diminuição eventual do 

quantitativo de avaliações ao longo do ano e (c) a falta de regulamento que respalde essa alteração 

até o momento. A docente então sugeriu que observássemos o processo de implantação e 

funcionamento de um calendário trimestral em outros campi durante o ano de 2020 para posterior 40 

análise e implantação no campus Nova Iguaçu, em 2021. O pedagogo Antônio Dourado sugeriu a 

formação de uma comissão interna para estudo dos procedimentos de elaboração e implantação de 

um calendário trimestral para os cursos técnicos integrados ao nível-médio como sugestão para o 

ano letivo de 2021. Finalizadas as considerações por parte dos conselheiros presentes procedeu-se à 

aprovação do calendário para o Ensino Médio/Técnico ano letivo 2020. Calendário no formato 45 

bimestral aprovado por unanimidade. Por fim, a professora Luane informou que os calendários 



serão encaminhados à DIREN conforme solicitação encaminhada por esta Diretoria via correio 

eletrônico. Sem mais para tratar no memento, a Professora Luane agradeceu a presença de todos e 

encerrou a sessão às doze horas e sete minutos. Eu, Maria Inês Pelissari, digitei a presente ata que 

segue assinada por mim e pela Presidente do Conselho, Senhora Luane da Costa Pinto Lins 50 

Fragoso. 


