
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2020 DO CONPUS - CONSELHO DO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

– CAMPUS NOVA IGUAÇU 
 

Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte, às dez horas e quarenta e quatro 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: Luane da Costa Pinto Lins 

Fragoso, Diretora do Campus e Presidente do Conselho; Thiago de Moura Prego, Titular 

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

Telecomunicações; Leonardo Raduan de Felice Abeid, Titular representante dos Docentes e 10 

Coordenador da Coordenadoria do Curso Médio; Marta Máximo, Titular representante da Extensão; 

Josiel Alves Gouvêa, Titular representante da Pesquisa; Amaro Azevedo Lima, Suplente 

representante da Pesquisa e Coordenador da Coordenadoria do Curso Técnico de 

Telecomunicações; Francisco Eduardo Cirto e Bruno Fernandes Guedes, Coordenador e 

Coordenador Substituto, respectivamente, da Coordenadoria do Curso Técnico de Informática; 15 

Fernanda Zerbinato Bispo Velasco, Coordenadora da Coordenadoria do Curso Técnico de 

Enfermagem; Luiz Leonardo dos Santos de Oliveira, Coordenador da Coordenadoria do Curso 

Técnico de Automação Industrial; Rildo Soares Gomes e Laércio Costa Ribeiro, Coordenador e 

Coordenador Substituto, respectivamente, da Coordenadoria das Disciplinas Básicas; Luiz Carlos 

Gomes Sacramento Junior, Coordenador Substituto da Coordenadoria do Curso de Engenharia de 20 

Controle e Automação; Liliane da Costa Dias, Coordenadora da Coordenadoria do Curso de 

Engenharia de Produção; Vinícius Ribeiro dos Santos de Sá Brito, Coordenador da Coordenadoria 

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

compareceram também, sete alunos representantes de turma. Primeiramente, a Diretora Luane 

Fragoso explicitou o motivo para convocação da referida reunião que possui como ponto de pauta 25 

único – disciplinas sem professor (ano letivo 2020). A reunião teve como principal objetivo dar 

ciência à comunidade acerca das ações em andamento para fins de contratação de professores 

substitutos e o cenário atual, face às solicitações encaminhadas por parte dos colegiados do EMT e 

Graduação, após desligamento de todos os professores substitutos lotados no Sistema Cefet/RJ, por 

determinação da Direção-Geral pro tempore, doravante, DGPT, em 20 de dezembro de 2019. Em 30 

seguida, foram apresentadas informações sobre os docentes lotados/a serem lotados no Colegiado 

do Ensino Médio. No mês de dezembro, a professora efetiva de Língua Portuguesa Literatura 

Brasileira (LPLB) tomou posse ocupando a vaga deixada pela docente anterior em virtude de sua 

aprovação em concurso público. Para a disciplina MATEMÁTICA, foi contratada uma professora 

substituta para ocupar a vaga da docente Marcela Nunes (afastada para capacitação). A docente já se 35 

encontra em atividade. Quanto à disciplina INGLÊS, vaga oriunda do cargo de Diretora de campus, 

atualmente ocupado pela professora efetiva Luane Fragoso, há um processo seletivo em andamento. 

Cumpre ressaltar que as turmas deste segmento estão com aulas regulares da disciplina em questão, 

tendo em vista que a Diretora, além de suas atribuições de gestão, encontra-se em atividade docente 

desde o segundo semestre de 2019. No que se refere à disciplina SOCIOLOGIA, a informação mais 40 

recente recebida do DRH, datada de 2 de março, é que o professor a ser contratado está 

providenciando os exames e documentação. No tocante à disciplina BIOLOGIA, mediante o não 

recebimento de comunicado do DRH acerca da renovação do contrato da professora substituta atual, 

o qual expirava em 5 de março, foi encaminhado formulário ao departamento supracitado, em 7 de 

março, solicitando sua renovação. Até a presente data, nenhuma resposta foi apresentada para o 45 

caso em tela. Disciplinas que, no momento, não possuem professor responsável, a saber: 



EXPRESSÃO GRÁFICA, METROLOGIA e DESENHO, disciplinas pertencentes aos Cursos de 

Graduação e Curso Técnico em Automação Industrial, respectivamente. A Coordenação de 

Disciplinas Básicas (CODIB) informou que as turmas das disciplinas Cálculo e Álgebra Linear 

estão superlotadas em virtude da necessidade de remanejamento de turmas. Tal superlotação é 50 

decorrente do desligamento do professor substituto de Matemática que ocupava a vaga do professor 

falecido. Cumpre ressaltar que esta Coordenação necessita de professor efetivo para a disciplina 

MATEMÁTICA. Para fins de ilustração/comprovação, a Diretora apresentou alguns dos ofícios 

encaminhados à Diretoria de Ensino (DIREN) e DGPT, a saber: (a) ofício nº 

037/2019/GERAC/CAMPUS-NI , de 11 de novembro de 2019 (considerações acerca do contrato 55 

dos professores substitutos ano letivo 2019/2020); (b) ofício nº 104/2019/GABIN/CAMPUS-NI, 

de 13 de novembro de 2019 (envio de formulários para prorrogação de professor substituto); 

(c) ofício nº 004/2020/GERAC/CAMPUS-NI (solicitação de docentes para o campus Nova 

Iguaçu). Em 20 de fevereiro de 2020, foi encaminhado ao campus, por parte da DIREN, resposta ao 

ofício nº004/2020/GERAC/CAMPUS-NI na qual expõe esclarecimentos do DRH sobre as 60 

solicitações dispostas no documento. Em virtude do falecimento do professor de Matemática lotado 

na CODIB, não é possível a contratação de professor substituto uma vez que o docente era ocupante 

do cargo de MS (Magistério Superior). No entanto, após consulta à DIMOV – Divisão de 

Movimentação, Admissão e Dimensionamento - verificou-se que há um candidato, cuja área de 

conhecimento é Matemática, em fila de espera, para provimento da vaga de professor efetivo. Tal 65 

vaga é oriunda do Edital 02/2019 campus Nova Friburgo. No tocante à contratação de professor 

substituto para o Colegiado de Engenharia Mecânica, é possível a contratação de professores 

oriundos dos Editais nº06/2019 e 07/2019, pertinentes aos campi Angra dos Reis e Maracanã, 

respectivamente. O DRH ressaltou a disponibilidade para provimento de professor efetivo, com 

candidato em fila de espera (Edital nº01/2019 campus Maracanã). É importante destacar o fato de 70 

que o professor substituto deste colegiado, desligado em 20 de dezembro do ano passado, era o 

responsável por ministrar as disciplinas Desenho e Metrologia para os alunos do Curso Técnico em 

Automação Industrial. Quanto à disciplina Expressão Gráfica, no que se refere à solicitação de 

professor substituto/efetivo face à remoção compulsória (orientada pela DASPE) da docente lotada 

no campus NI, não é possível a contratação de um professor substituto e, no momento, o Cefet/RJ 75 

não dispõe de Edital para provimento efetivo nesta área de conhecimento. Em resposta à DIREN, 

por meio do ofício nº013/2020/GERAC/CAMPUS-NI, de 5 de março de 2020, foi manifestado 

interesse nas vagas de professor efetivo de Matemática (Edital nº02/2019 do campus Nova 

Friburgo) e de Engenharia Mecânica (Edital nº01/2019 – perfil 4). No documento, a Gerência 

Acadêmica também expressa a extrema necessidade de contratação de professor efetivo para a 80 

disciplina Expressão Gráfica por meio da abertura de processo seletivo. Por fim, a GERAC ressalta 

que os alunos estão sem aula desde 10 de fevereiro do corrente ano, início do período letivo de 

2020.1, conforme informado nos ofícios anteriores, destinados à DIREN/DGPT. Diante do exposto, 

o gerente acadêmico Julius Monteiro destacou a preocupação dos gestores locais quanto a ausência 

de professores e a demora na resolução dos casos pendentes, após envio de diversos ofícios. No que 85 

tange aos cursos de graduação, a questão do tempo se torna ainda mais problemática, uma vez que 

os períodos são semestrais. De acordo com o calendário acadêmico, as provas deste segmento terão 

início em 13 de abril e ainda há turmas sem professor. Após apresentação das informações relativas 

ao campus NI no que tange à contratação/falta de docentes, os conselheiros presentes sugeriram, 

além do encaminhamento de ofícios às instâncias competentes, o agendamento de um encontro com 90 

a DIREN/DGPT para discussão dos casos relatados. Sendo assim, o CONPUS propõe que seja 

enviado um convite às instâncias supracitadas para um encontro com os Conselheiros deste campus, 



a fim de buscarmos soluções mais rápidas para os casos pendentes. Sem mais para tratar no 

momento, a Professora Luane agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às doze horas. Eu, 

Maria Inês Pelissari, digitei a presente ata que segue assinada por mim e pela Presidente do 95 

Conselho, Senhora Luane da Costa Pinto Lins Fragoso. 


