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Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte um, às quinze horas, em reunião remota, 

usando a plataforma Teams do CEFET/RJ - UnED/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; Leonardo Raduan de 15 

Felice Abeid, Titular representante dos Docentes e Coordenador da Coordenação do Ensino Médio; 

Bauer de Oliveira Bernardes, Suplente Representante dos Docentes; Antônio Carlos Mateus Dourado, 

Titular representante dos Técnicos-Administrativos; Marta Maximo, Titular representante da 

Extensão; Thiago de Moura Prego, Titular Representante dos Docentes e Coordenador da 

Coordenação do Curso Técnico de Telecomunicações; Bruno Fernandes Guedes, Coordenador da 20 

Coordenação do Curso Técnico de Informática; Úrsula Pérsia Paulo dos Santos, Coordenadora da 

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

da Coordenação do Curso Técnico de Automação Industrial; Wellington Wallace Miguel Melo, 

Coordenador da Coordenação das Disciplinas Básicas; Luiz Carlos Gomes Sacramento Junior, 

Coordenador Substituto da Coordenação do Curso de Engenharia de Controle e Automação; Átila 25 

Indalécio Marques Alves e Liliane da Costa Dias, Coordenador e Coordenadora Substituta da 

Coordenação do Curso de Engenharia de Produção, respectivamente; Vinícius Ribeiro dos Santos de 

Sá Brito, Coordenador da Coordenação do Curso de Engenharia Mecânica; e, José André Villas Boas 

Mello, Coordenador do Curso de Pós-Graduação Programa de Mestrado em Desenvolvimento 

Regional e Sistemas Produtivos (MDSP). A reunião teve início com a apresentação da proposta de 30 

calendário para os cursos de graduação ano 2022. Foi necessária a inserção do feriado municipal de 

13 de junho. Em seguida, procedeu-se à aprovação dos conselheiros presentes. Calendário aprovado 

por unanimidade. Na sequência, foi apresentado o calendário dos cursos técnicos integrados ao nível-

médio. Após ajustes e com a pendência da marcação do período de conselhos de classe, a ser 

estabelecido pela SAPED, foram encaminhadas 2 (duas) propostas, a saber: (i) aprovação imediata 35 

do calendário, ficando pendentes as datas dos COCs; (ii) aprovação do calendário em reunião 



extraordinária após a inserção do período dos conselhos. Calendário aprovado, com o seguinte 

resultado: 12 votos para a proposta 1; 1 voto para a proposta 2. Em assuntos gerais, a diretora Luane 

informou os motivos para alteração das denominações das Unidades Organizacionais às quais 

encontram-se dispostas no Ofício-Circular Nº10/2021/CGGE/DIFES/SESU.SESu-MEC, 40 

encaminhado às respectivas coordenações para ciência, assim como a Portaria CEFET-RJ nº 1.139, 

de 26 de novembro de 2021, que altera, na Gerência Acadêmica da UnED Nova Iguaçu, as 

denominações das Unidades Organizacionais. Em seguida, a diretora informou sobre a Resolução 

CODIR/CEFET-RJ N.º 29, de 26 de novembro de 2021, que aprova, de forma excepcional, até o fim 

do ano letivo de 2021, a exigência de comprovação de ciclo vacinal completo contra a Covid-19 para 45 

acesso às suas dependências. Cumpre ressaltar que a exigência é para todos os indivíduos acima de 

12 anos. Alguns conselheiros apresentaram sugestões quanto à logística de apresentação do 

documento para servidores e estudantes, dentre as quais, destacam-se: a disponibilização de um 

formulário no qual o documento de vacinação possa ser anexado, a possibilidade de apresentação do 

documento via aplicativo do celular, criação de uma identificação na qual conste informação sobre 50 

estar vacinado. Por fim, a presidente informou sobre o documento que trata de orientações para 

agendamento de atividades acadêmicas presenciais durante o período de excepcionalidade, o qual 

sistematiza as informações apresentadas nas reuniões que foram realizadas com a comunidade acerca 

do retorno presencial seguro e gradual. Tal documento será disponibilizado às coordenações de curso 

e chefias dos setores para repasse aos pares. A Professora Luane encerrou a reunião às quinze horas 55 

e cinquenta 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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