
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019 DO CONPUS - CONSELHO DO CENTRO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA – 

CAMPUS NOVA IGUAÇU 
 

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às quinze horas e quinze minutos, no 5 

Auditório 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; Guilherme Amaral do Prado Campos, Suplente 

representante dos Docentes e Coordenador Substituto da Coordenadoria do Curso de Engenharia 

Mecânica; Charlene Cidrini Ferreira, Suplente representante da Extensão; Josiel Alves Gouvêa,  10 

Titular representante da Pesquisa; Amaro Azevedo Lima, Suplente representante da Pesquisa e 

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

Coordenador Substituto da Coordenadoria do Curso Técnico de Informática; Fernanda Zerbinato 

Bispo Velasco, Coordenadora da Coordenadoria do Curso Técnico de Enfermagem; Luiz Leonardo 

dos Santos de Oliveira e Wanderley Freitas Lemos, Coordenador e Coordenador Substituto, 15 

respectivamente, da Coordenadoria do Curso Técnico de Automação Industrial; Cristiano de Souza 

de Carvalho, indicado como substituto para representar o Coordenador da Coordenadoria do Curso 

de Engenharia de Controle e Automação; Vinícius Ribeiro dos Santos de Sá Brito, Coordenador da 

Coordenadoria do Curso de Engenharia Mecânica; Julius Monteiro de Barros Filho, Gerente 

Acadêmico. Quanto ao item 1 de pauta, normativa para utilização dos laboratórios de informática 20 

para ensino, pesquisa e extensão do Cefet/RJ campus Nova Iguaçu, a diretora Luane Fragoso 

sugeriu disponibilizar mais tempo para que os conselheiros pudessem ler o documento e fazer suas 

considerações, caso necessário, tendo em vista que somente o colegiado de Informática e a 

professora Viviane Abreu (Colegiado do Ensino Médio) enviaram suas contribuições/sugestões. 

Havendo concordância sobre a proposta apresentada, o assunto retorna como ponto de pauta em 25 

próxima reunião para fins de votação do documento e posterior implementação ainda no ano de 

2020. Diante do exposto, os conselheiros presentes concordaram com a prorrogação do prazo. No 

que tange ao item professor substituto – ano letivo 2020, foi informado que, por determinação da 

Direção-geral pro tempore, doravante, DGPT, os contratos de todos os professores substitutos 

lotados no Sistema Cefet/RJ seriam extintos em 20 de dezembro do corrente ano, mesmo 30 

aqueles que ainda não tenham completado 24 meses. Cumpre ressaltar que ofícios oriundos da 

GERAC/NI foram encaminhados ao campus sede, porém, até a presente data, sem resposta por 

parte da DGPT. A GERAC apresentou a relação de disciplinas que, até o momento, estão sem 

professor responsável para o ano letivo de 2020, a saber: Espanhol, Matemática, Sociologia 

(Colegiado do Ensino Médio), DesenhoTécnico, Metrologia (Curso Técnico em Automação 35 

Industrial) e Expressão Gráfica para os cursos de Engenharia. Quanto ao item seguinte, relatório de 



atividades 2019/plano de trabalho 2020, a diretora informou acerca do ofício encaminhado pela 

DIREN o qual solicita ao corpo docente, o preenchimento dos documentos supracitados. Por fim, 

em assuntos gerais, a diretora informou sobre a necessidade de novas eleições para o CONPUS 

tendo em vista que o mandato dos atuais conselheiros eleitos pelos pares expira no mês de fevereiro 40 

do próximo ano. A previsão é de que o processo eleitoral ocorra no mês de março, com cronograma 

a ser divulgado à comunidade oportunamente, após o recesso de Carnaval. Por solicitação da 

Diretoria de Ensino, foi necessária a indicação de 2 (dois) servidores por campi para compor a 

Comissão de Cotas de Concurso, sendo um titular e um suplente. Uma chamada foi feita à 

comunidade, por meio de correio eletrônico, porém sem voluntários/candidatos. Os servidores 45 

Julius Monteiro de Barros Filho e Fernanda Lúcia Sá Ferreira foram indicados para titular e 

suplente, respectivamente. Sem mais para tratar no memento, a Professora Luane agradeceu a 

presença de todos e encerrou a sessão às dezesseis horas e seis 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 Fragoso. 50 


