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Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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; Adriano de Oliveira 15 

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

Malaquias, representante dos Técnico-Administrativos; Viviane Abreu de Andrade, representante da 

Pesquisa; Alexander Soares Magalhães, representante da Extensão; Larissa Cristina Brandão dos 

Santos, representante dos Discentes do Ensino Médio/Técnico; Francisco Henrique de Freitas Viana, 

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

Coordenadora da Coordenação do Curso Técnico de Enfermagem; Thiago de Moura Prego, 

Coordenador da Coordenação do Curso Técnico de Telecomunicações; Luiz Leonardo dos Santos de 

Oliveira, Coordenador da Coordenação do Curso Técnico de Automação Industrial; Wellington 

Wallace Miguel, Coordenador da Coordenação das Disciplinas Básicas; Guilherme Amaral do Prado 

Campos, Coordenador da Coordenação do Curso de Engenharia Mecânica; Ana Carolina Magalhães 25 

de Souza, Gerente Administrativa; registramos também a entrada na plataforma como ouvintes, os 

seguintes servidores: Waltencir dos Santos Andrade, Fabrício Lopes e Silva, Josiel Alves Gouvêa, 

Samantha Andrade da Rosa; e, como convidado, o servidor César Renato Ferreira Gama. A reunião 

teve início com o ponto de pauta Processo seletivo para os cursos técnicos integrados ao ensino-

médio no qual a presidente informou sobre a forma de ingresso para o ano letivo de 2023 – via 30 

concurso a ser realizado por uma empresa - e solicitou auxílio na divulgação das novas vagas. Quanto 

ao item Comissão de Inventário do campus Nova Iguaçu, a presidente informou sobre a comissão 

instituída para as atividades relacionadas ao inventário do campus cujo prazo de finalização expira 

em 31 de janeiro de 2023. A comissão é composta pelos servidores Luane da Costa Pinto Lins 

Fragoso, Ana Carolina Magalhães de Souza, Davi de Souza Ferreira e Julius Monteiro de Barros 35 

Filho, sob a presidência da primeira. As atividades terão início na próxima segunda-feira, 31 de 



outubro, e será necessária a colaboração de coordenadores, chefes de laboratório e núcleos de 

pesquisa, chefes dos setores acadêmicos/administrativos e docentes que possuem baia própria para 

levantamento dos bens permanentes. Um e-mail será encaminhado à comunidade detalhando as 

ações. No tocante ao item Obras, a presidente passou a palavra à GERAD que repassou informes 40 

sobre a reforma do telhado e finalização do prédio 2. Quanto à reforma do telhado, os serviços se 

encontram em andamento e foram prorrogados até 11 de novembro, por solicitação da empresa. Em 

relação ao prédio 2, após emissão de novo parecer da PROJU, ficou constatada a impossibilidade de 

utilização do saldo remanescente do TED adquirido para conclusão da obra. Diante do exposto, serão 

utilizados recursos da própria instituição para dar continuidade aos serviços. Cumpre ressaltar que o 45 

processo de dispensa de licitação já foi iniciado para que a empresa que ficou em segundo lugar no 

processo licitatório original – RDC 8/2021 - possa assumir e iniciar suas atividades, já que teve 

interesse na contratação. Por último, a GERAD informa que, após 2 meses sem os serviços de 

manutenção predial, as atividades retornaram atendendo, primeiramente, as demandas urgentes. No 

momento, além dos serviços rotineiros, a equipe está ocupada com a recuperação da laje do Bloco B, 50 

com previsão de término do reparo em 3 (três) semanas. Na sequência, a presidente passou a palavra 

ao servidor Cesar Gama para apresentação do Portal da Transparência, mencionado na reunião do 

CONPUS, realizada no mês de agosto, que visa apresentar, de forma ampla a toda comunidade, os 

valores gastos pelo campus quanto ao custo fixo e custeio. A presidente aproveitou a oportunidade 

para, publicamente, agradecer ao servidor pelo trabalho realizado. Agradecimentos também foram 55 

prestados à SUPRE e à SEACO pelo fornecimento e disponibilização das informações pertinentes no 

Portal. Informações relacionadas à Biblioteca também serão disponibilizadas, para a qual os 

agradecimentos se estendem. Por fim, em Assuntos Gerais, a presidente informou sobre o feriado do 

Dia do Servidor que está mantido para a próxima sexta-feira – 28 de outubro. A professora Luane 

Fragoso reiterou a necessidade de encaminhamento dos planos de trabalho 2022 e relatórios de 60 

atividade 2021 dos docentes oriundos dos colegiados do EMT e graduação, solicitados pela DIREN. 

Uma equipe no TEAMS foi criada para este fim, intitulada Ofício DIREN nº 188. Prazo para 

disponibilização da documentação expira na data de hoje, 26 de outubro. Na sequência, destacou a 

divulgação do Ato nº 07, de 20 de outubro de 2022, que convoca os TAES para escolha de seu 

representante no CONPUS, tendo em vista a vacância de uma vaga. Inscrições abertas para 65 

candidaturas até a data de hoje, às 19h; Divulgação do processo de escolha para representantes dos 

docentes no CODIR, o qual permite a participação de professores de todos os campi. Diante do 

exposto, a presidente incentivou a participação de docentes do campus NI para composição de chapas. 

Em seguida, a professora reiterou a solicitação encaminhada pela Coordenação do EM, em reunião 

realizada com a Direção do campus, GERAC e Coordenações dos cursos técnicos integrados ao 70 

ensino médio, no mês de outubro, quanto à disponibilização dos horários referentes ao ano letivo de 



2023. Por fim, a presidente comunicou que a placa de moção honrosa, aprovada por este conselho na 

reunião que ocorreu no mês de setembro, para a servidora Maria Inês Pelissari, por sua aposentadoria, 

foi entregue na última sexta-feira, 21 de outubro. Uma festa de confraternização foi realizada pelos 

servidores. As fotos da placa foram colocadas na equipe do CONPUS NI, no Teams, para que, aqueles 75 

que não puderam estar presentes, possam ver a homenagem. A Professora Luane encerrou a reunião 

às quinze horas e quarenta e quatro 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. 
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