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Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e oito minutos, 

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; Adriano de Oliveira Furtado, representante dos Docentes; Anderson Gonçalves Malaquias, 15 

representante dos Técnico-Administrativos; Alexander Soares Magalhães, representante da Extensão; 

Maria Clara Vieira da Silva, representante dos Discentes da Graduação; Cristilene de Oliveira 

Delfino, representante dos Discentes da Pós-graduação; Leonardo Raduan de Felice Abeid, 

Coordenador da Coordenação do Ensino Médio; Francisco Henrique de Freitas Viana, Coordenador 

da Coordenação do Curso Técnico de Informática; Marcela dos Santos Ferreira, Coordenadora da 20 

Coordenação do Curso Técnico de Enfermagem; Wellington Wallace Miguel, Coordenador da 

Coordenação das Disciplinas Básicas; Átila Indalécio Marques Alves, Coordenador da Coordenação 

do Curso de Engenharia de Produção; Guilherme Amaral do Prado Campos, Coordenador da 

Coordenação do Curso de Engenharia Mecânica; José André Villas Boas Mello, Coordenador da 

Coordenação do Curso de Pós-Graduação Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional e 25 

Sistemas Produtivos (MDSP); Ana Carolina Magalhães de Souza, Gerente Administrativa; 

registramos também a entrada na plataforma como ouvintes, os seguintes servidores: Luiz Carlos 

Gomes Sacramento Junior, Waltencir dos Santos Andrade, Fabrício Lopes e Silva e Wanderley Freitas 

Lemos. A reunião teve início com o ponto de pauta afastamento de membro eleito do CONPUS no 

qual a professora Luane Fragoso informou sobre o afastamento do representante dos técnicos 30 

administrativos, Victor Diniz Augusto Andrade, cuja posse ocorreu em 22 de junho do corrente ano, 

por solicitação do próprio, via requerimento encaminhado à Presidência do Conselho. Em anexo ao 

requerimento, a Portaria CEFET-RJ nº 813, de 12 de agosto de 2022, que concede ao servidor, de 12 

de setembro de 2022 a 11 de setembro de 2025, licença para tratar de interesses particulares. Diante 

do exposto, a professora leu o Capítulo III DO AFASTAMENTO DE MEMBROS ELEITOS DO 35 

CONPUS da Resolução nº 47/2015 a qual aprova o Regimento Geral do Conselho do Campus do 



Sistema CEFET/RJ para as medidas a serem adotadas para o caso em tela. Considerando o Art. 6º do 

capítulo supracitado o qual estabelece que é permitido aos membros eleitos do CONPUS solicitar a 

interrupção do exercício do mandato para afastamento por prazo determinado ou em definitivo, 

mediante requerimento por escrito, dirigido ao presidente do Conselho; Considerando que não há 40 

candidatos para essa representatividade para assumir interinamente ou em definitivo a vaga do 

conselheiro afastado; Considerando o §2º que trata da inexistência de candidato eleito a ser 

imediatamente nomeado e providências cabíveis,  será necessária nova eleição a fim de ocupar a vaga 

para representante dos técnicos administrativos. Na sequência, a professora Luane informou sobre a 

necessidade de comissão eleitoral para o novo pleito e voluntários para sua composição. Farão parte 45 

desta comissão, os servidores Adriano Furtado, Ana Carolina Magalhães e Anderson Malaquias. 

Quanto ao segundo item de pauta – prédio 2, foi informada a paralisação das atividades e a rescisão 

unilateral por parte do CEFET/RJ com a empresa contratada, por meio de processo licitatório, em 

virtude da não realização dos serviços de acordo com o cronograma, originalmente, estabelecido 

(menos de 20% dos serviços foram executados até o mês de agosto). A rescisão foi formalizada e 50 

publicada no DOU de 15 de setembro. Após consulta às instâncias competentes e PROJU/CEFET-

RJ, foi informada a possibilidade de convocação da empresa que obteve o segundo lugar no mesmo 

processo, utilizando o saldo remanescente. Como próximos passos, destacam-se: contato com a 

empresa que ficou em segundo lugar para visita ao campus com vistas à contratação para conclusão 

da obra e no caso de aceite da empresa, formalização dos procedimentos necessários para início das 55 

atividades. Cumpre ressaltar que ainda há outra empresa que ficou em terceiro lugar e que pode, 

eventualmente, ser contactada, no caso de desistência/não aceite da anterior.  No que tange ao 

item moção honrosa, a presidente do CONPUS propôs uma moção de reconhecimento à servidora 

Maria Inês Pelissari, secretária deste Conselho, pelos anos de serviços prestados ao CEFET/RJ, já 

que a servidora está na iminência de se aposentar. A presidente leu o Capítulo VI DA MOÇÃO do 60 

Regimento Geral do Conselho o qual explicita o conceito de moção e como deve ser tratada perante 

o pleno. Moção aprovada por unanimidade pelos membros presentes com o seguinte texto: “O 

Conselho do Campus Nova Iguaçu confere moção honrosa de reconhecimento à Maria Inês Pelissari 

pelo empenho, competência, comprometimento e dedicação às atividades desenvolvidas no campus 

NI do Cefet/RJ. Externamos essa homenagem, em agradecimento à servidora, por sua atuação no 65 

serviço público, dos quais 14 anos de serviços prestados no Cefet/RJ”. Nova Iguaçu, 28 de setembro 

de 2022. Em assuntos gerais, o professor José André pediu a palavra para externar sua preocupação 

quanto ao quantitativo diminuto de professores no Colegiado de Engenharia de Produção em 

decorrência de variados fatores, como por exemplo, aprovação em outros concursos públicos, 

remoção pela DASPE, entre outros. Fala esta corroborada, na sequência, pelo professor Guilherme 70 

Campos, coordenador do Curso de Engenharia Mecânica, ressaltando o quantitativo de professores 



substitutos em excesso neste colegiado. O coordenador do Ensino Médio, professor Leonardo 

Raduan, também sinalizou as perdas sofridas por este colegiado ao longo dos anos. A professora 

Luane informou sobre a convocação recebida para reunião com a Direção-geral cuja pauta versa sobre 

contratação docente e informou sobre a iminência do concurso para professor efetivo, previsto para 75 

acontecer após o período eleitoral. Por fim, foram relatadas 2 situações ocorridas no campus 

recentemente, a saber: problema de vazamento de água da cisterna e corredores escuros por falta de 

lâmpadas. Segundo os professores que relataram as ocorrências, o problema da água foi, 

imediatamente, reportado à SUPRE para providências. Em relação às lâmpadas, cumpre ressaltar o 

período em que o serviço de manutenção predial ficou paralisado pelo término do contrato e 80 

tramitação do novo processo de licitação. Tal serviço foi retomado no início do mês de setembro e 

todos os serviços pendentes assim como aqueles solicitados via chamado estão sendo executados ou 

já foram finalizados. A Professora Luane encerrou a reunião às dezesseis horas e vinte e três 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. 85 
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