
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2016 DO CONPUS - CONSELHO DO CENTRO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA – 

CAMPUS DE NOVA IGUAÇU 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às quinze horas e quinze minutos, no 5 

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 para a 2ª reunião ordinária 

de 2016 do Conpus: Luane da Costa Pinto Lins Fragoso, Diretora do Campus e Presidente do 

Conselho; Leonardo Raduan de Felice Abeid, Thiago de Moura Prego e Guilherme Amaral do 

Prado Campos, os dois primeiros Titulares, e o terceiro Suplente, representantes dos Docentes; 10 

Raquel Amorim de Souza Cavalcante e Antônio Carlos Mateus Dourado, Titulares representantes 

dos Técnicos Administrativos; Marta Maximo, Titular representante da Extensão; Josiel Alves 

Gouvea, Titular representante da Pesquisa; Marco Antônio Ferreira Marinho, Coordenador da 

Coordenadoria do Curso de Ensino Médio; Francisco Eduardo Cirto, Coordenador da 

Coordenadoria do Curso Técnico de Informática; Cristiane Rosa Magalhães, Coordenadora da 15 

Coordenadoria do Curso Técnico de Enfermagem; Luiz Carlos Figueira Nogueira e Tito Gonçalves 

de Sousa, Coordenador e Coordenador Substituto da Coordenadoria do Curso Técnico de 

Telecomunicações; Wanderley Freitas Lemos, Coordenador da Coordenadoria do Curso Técnico de 

Automação; Laercio Costa Ribeiro, Coordenador Substituto da Coordenadoria do Curso Superior de 

Disciplinas Básicas; Gabriel Matos Araújo e Cristiano de Souza de Carvalho, Coordenador e 20 

Coordenador Substituto da Coordenadoria do Curso de Engenharia de Controle e Automação; 

Herlander Costa Alegre Gama, Coordenador da Coordenadoria do Curso de Engenharia de 

Produção; Júlio César Valente Ferreira e Vinícius Ribeiro dos Santos de Sá Brito, Coordenador e 

Coordenador Substituto da Coordenadoria do Curso de Engenharia Mecânica; José André Villas 

Bôas Mello, Gerente Acadêmico; Alan da Conceição Binoti, Gerente Administrativo; como 25 

convidados docentes, os Senhores João Terêncio Dias, Christiane Roberta Fernandes Guarnier, 

Wanderson Rodrigues Bispo e  Rosana Soares Gomes Costa; como convidados discentes, os 

Senhores Matheus da Hora Fernandes, Anna Paula da Mota Mesquita, Michele Barbosa Martins e 

Hemmely Cristina R dos Santos. Tendo em vista a presença do professor João Terêncio que veio 

participar da reunião representando a Coordenação Geral dos Cursos Técnicos a distância para 30 

tratar do item de pauta nº 4 (oferta de cursos técnicos a distância no campus), a professora Luane 

Fragoso solicitou aos conselheiros alteração na ordem dos itens a serem discutidos. Solicitação 

acatada por todos os presentes. Sendo assim, a reunião teve início com o tópico nº 4 por meio da 

fala do professor visitante a respeito da educação a distância no CEFET, doravante, EaD. O 

professor apresentou um breve histórico de sua implementação no sistema assim como no campus 35 

de Nova Iguaçu, destacando sua proposta, cursos oferecidos, quantitativo de alunos, processo 



seletivo, dentre outros. O objetivo da presença do professor na reunião era esclarecer eventuais 

dúvidas acerca desta modalidade de ensino tanto por parte da Direção local quanto dos demais 

conselheiros. O professor também abordou a necessidade de redução do número de ingressantes em 

cursos desta natureza por orientação da Direção Geral e informou que novas vagas para este campus 40 

seriam somente ofertadas em 2017.2. A proposta da Coordenação Geral é fomentar a discussão 

sobre a continuidade de cursos a distância nos conselhos de campi. O servidor Antonio Dourado 

solicitou um relatório mais detalhado sobre a evolução dos cursos EaD ofertados no  Campus Nova 

Iguaçu. Após a apresentação do professor visitante, os questionamentos apresentados pelos 

conselheiros e esclarecimentos por parte dos professores presentes que atuam em diferentes cursos 45 

de EaD no campus, foram propostos dois encaminhamentos. Primeiro, votar a manutenção da oferta 

de cursos técnicos a distância na presente data. Segundo, solicitar informações mais precisas 

referentes aos cursos deste campus, especificamente, postergando a votação para reunião do 

CONPUS a ser realizada no segundo semestre. A proposta solicita um relatório/material ao 

coordenador de polo o qual descreva os cursos em andamento no campus abordando de forma 50 

qualitativa e quantitativa, aspectos pertinentes a ingressantes, egressos, abandono, evasão, plano 

pedagógico, dentre outros. Encaminhamento 1) 8 (oito) votos a favor. Encaminhamento 2) 9 (nove) 

votos. Votação adiada para o segundo semestre. Em seguida, foi discutido o item nº 2 (Clube Social 

- cursos técnicos). Para este tópico, contamos com a presença de alunos representantes do Clube 

Social para apresentação da proposta do movimento e esclarecimento de eventuais dúvidas por 55 

parte dos membros presentes. O Clube Social é um grupo formado por alunos de diferentes cursos 

técnicos que se reunem semanalmente para fins de integração e momentos de reflexão por meio da 

palavra de Deus. O movimento foi criado há aproximadamente 8 anos e as reuniões ocorrem, em 

sua maioria, no corredor, em frente aos banheiros dos servidores. Cumpre ressaltar que não é 

permitida a entrada de público externo, ou seja, pessoas representantes de religiões diversas. O 60 

Clube atua, exclusivamente, com alunos da instituição. Alunos da Graduação também possuem um 

movimento semelhante com reuniões realizadas periodicamente. Muitos desses alunos são ex-

alunos dos cursos técnicos. O servidor Antonio Dourado reconhece o direito das pessoas 

manifestarem sua fé (seja ela qual for), mas observa que a instituição é um espaço laico e de 

produção e difusão do conhecimento científico. O Servidor Antonio Dourado não é contra a reunião 65 

espontânea de tais grupos nos espaços de convivência abertos, contudo, não concorda com a 

institucionalização de tais práticas ao ponto de a escola autorizar o uso regular (com a definição de 

dias e horários) de equipamentos como salas de aula, anfiteatro ou auditório. O mesmo  também 

salientou a necessidade de se observar a intencionalidade do evento, pois uma coisa é a reunião de 

pessoas para louvar e celebrar a sua fé, a outra, é a tentativa de se promover um evento de 70 

convencimento religioso de terceiros. O servidor  lembrou que as próprias igrejas promovem, de 



maneira muito distinta, os cultos de louvação e de evangelização. Muitos conselheiros e convidados 

mostraram-se favoráveis à ideia uma vez que é uma ação cujo principal objetivo é proporcionar ao 

alunado momentos de reflexão, conforto e acolhimento por meio da palavra de Deus. A servidora 

Raquel Cavalcante salientou que o grupo sempre teve a preocupação de não atrapalhar a rotina dos 75 

alunos, tentando não causar tumulto, barulho e sempre agendando os encontros em horários não 

destinados às atividades acadêmicas. O professor Julio Valente destacou que em muitas 

universidades, como a UFRJ por exemplo, a prática de grupos similares é uma constante. O servidor 

Alan Binoti destacou alguns aspectos legais como a liberdade de expressão. Nessa perspectiva, 

qualquer aluno pode conversar com outro sobre suas crenças, não sendo permitido à escola intervir 80 

nessa questão. De acordo com a professora Marta Maximo, trazer esse assunto para discussão no 

Conselho é interessante pois permite que a comunidade, aqui representada por todos os segmentos, 

possa estar ciente do que acontece no cotidiano da instituição. A servidora Raquel Cavalcante 

informou que o SEASE tem o costume de acompanhar as atividades que são desenvolvidas pelo 

grupo. Finalizadas as considerações, permanece a realização do Clube Social em seu formato 85 

original com acompanhamento de servidores do SEASE. Quanto ao local para os encontros, 

pretende-se pensar sobre um novo espaço mais reservado. Em virtude da escassez do tempo, a 

professora Luane Fragoso informou que os itens de pauta nº 1 e 5 seriam discutidos em outra 

reunião. Os conselheiros solicitaram o agendamento de uma reunião extraordinária destinada ao 

item nº 5 (implementação e execução do CFA – Controle de Frequência de Aula). Reunião 90 

agendada para o dia 8 de junho. Dando prosseguimento, passamos ao item nº 3 (Mestrado em 

Desenvolvimento Regional e Sistemas Produtivos). A professora Luane Fragoso passou a palavra ao 

professor José André que apresentou o projeto de Mestrado que encontra-se em processo de 

aprovação na CAPES. A previsão é de que o resultado do processo seja divulgado entre os meses de 

outubro e dezembro do corrente ano. Por fim, em assuntos gerais, a professora Luane Fragoso 95 

informou aos presentes sobre os projetores interativos encontrados no setor de Patrimônio. Estes 

compõem uma doação feita pelo MEC no ano de 2012. A professora sugeriu o uso imediato de 2 

(dois) equipamentos que ficariam alocados na Inspetoria para uso de quaisquer docentes em suas 

atividades. Os demais seriam guardados e destinados às salas de aula do prédio novo. O servidor 

Alan Binoti em conjunto com servidores da INFRA fizeram uma breve demonstração das utilidades 100 

desses equipamentos. Pretende-se, assim que possível, proporcionar workshops para docentes e 

servidores para futuro manuseio do mesmo. Sem mais para tratar no memento, a Professora Luane 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às dezoito horas e três minutos. Eu, Maria Inês 

Pelissari, digitei a presente Ata que segue assinada por mim e pela Diretora do Conselho, Senhora 

Luane da Costa Pinto Lins Fragoso. 105 


