
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2017 DO CONPUS - CONSELHO DO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

– CAMPUS DE NOVA IGUAÇU 
 

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às quinze horas e vinte e cinco 5 

minutos, no 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; Antonio Carlos Mateus Dourado e Suzana da Silva Nunes, 

Titular e Suplente, respectivamente, representantes dos Técnicos Administrativos; Josiel Alves 10 

Gouvêa, Titular representante da Pesquisa; Marta Maximo, Titular representante da Extensão; 

Nícolas Machado de Oliveira, Ex-Titular representante dos Discentes da Graduação; Bruno 

Fernandes Guedes, Coordenador Substituto da Coodenadoria do Curso Técnico de Informática; 

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

Luiz Carlos Figueira Nogueira, Coodenador da Coordenadoria do Curso Técnico de 15 

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

Automação; Rildo Soares Gomes, Coordenador da Coordenadoria do Curso Superior de Disciplinas 

Básicas; Gabriel Matos Araújo, Coordenador da Coordenadoria do Curso de Engenharia de 

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

Coordenadoria do Curso de Engenharia Mecânica; Julius Monteiro de Barros Filho, Gerente 20 

Acadêmico; Filipe Martins Silva, Gerente Administrativo (Substituto); e como convidado, 

Anderson Gonçalves Malaquias (Téc. Administrativos). A professora Luane iniciou a sessão 

relembrando o acordado em reunião do CONPUS anterior no tocante à distribuição da verba 

referente à rubrica diárias e passagens. Ficou decidido que, inicialmente, as viagens seriam 

liberadas para todos os servidores (técnicos-administrativos e docentes), independente de seus 25 

colegiados ou setores, respeitando um limite de 5000 reais. Na reunião a ser realizada em 17 de 

maio será feita uma análise sobre os procedimentos vigentes. A professora ainda mencionou o fato 

de não ter sido abordada a liberação para viagem internacional, contrário ao que ocorreu no ano 

passado. O propósito da sessão seria discutir em conjunto com os conselheiros acerca de duas 

situações apresentadas, até então, não previstas nas discussões anteriores, a saber: (a) liberação de 30 

viagem internacional, (b) liberação de duas viagens para o mesmo servidor.  Uma vez que a verba é 

de uso de toda a comunidade, a professora Luane decidiu colocar as situações supracitadas para 

discussão no CONPUS tendo em vista que o mesmo congrega diferentes tipos de representação. 

Feita a exposição, a professora passou a palavra à professora Marta, solicitante da liberação de 

recursos para viagem internacional. A professora iniciou sua fala fazendo um breve retrospectivo de 35 

suas atividades na instituição principalmente no que tange àquelas pertinentes à pesquisa e 

publicações. A docente também apresentou a relevância do congresso para o qual solicita apoio que 

ocorrerá no mês de setembro na Espanha. Foi apresentado aos membros presentes o processo da 

docente, o qual conta com todos os documentos necessários para tramitação. Por fim, a professora 

ainda salientou que atende os critérios para o pleito de viagem internacional, dentre os quais, o de 40 

não haver pedidos dessa natureza por parte da solicitante nos últimos 2 (dois) anos. A professora 

Luane relatou já ter liberado viagens nacionais tanto de técnicos-administrativos como docentes até 

a presente data e já ter, em mãos, outras solicitações. O professor Gabriel destacou a dificuldade que 

muitos docentes possuem para obter tais recursos. O servidor Filipe explicou, de forma sucinta, 

como ocorre a tramitação de processos que visam a obtenção de recursos de diárias e passagens 45 

para viagens internacionais. Após a explanação, abriu-se a votação para liberação dessa viagem com 

recursos (diárias e passagem) pagos pelo CEFET/RJ Nova Iguaçu, tendo como resultado, 13 votos a 

favor e 2 abstenções. O professor Julius ressaltou que para solicitações futuras de viagens 

internacionais seria recomendável que o proponente fizesse uma exposição do pleito no CONPUS. 

A seguir, a discussão sobre liberação de 2 (duas) ou mais viagens para o mesmo servidor. O 50 

professor Josiel ressaltou que na reunião passada ficou acordado que a prioridade era de quem não 

tivesse utilizado a referida verba. Tendo em vista o que já fora estabelecido anteriormente, os 



membros presentes acordaram com o indeferimento do processo em tela. Sem mais para tratar no 

memento, a Professora Luane agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às dezesseis horas 

e quinze minutos. Eu, Maria Inês Pelissari, digitei a presente ata que segue assinada por mim e pela 55 

Presidente do Conselho, Senhora Luane da Costa Pinto Lins Fragoso. 


