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Aos dois dias do mês de junho 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 Felice Abeid, 15 

Titular representante dos Docentes e Coordenador da  Coordenadoria do Ensino Médio; Antônio 

Carlos Mateus Dourado, Titular representante dos Técnicos-Administrativos; Marta Maximo Pereira, 

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

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

Coordenador da Coordenadoria do Curso Técnico de Informática; Úrsula Pérsia Paulo dos Santos, 20 

Coordenadora da Coordenadoria do Curso Técnico de Enfermagem; Luiz Leonardo dos Santos de 

Oliveira e Wanderley Freitas Lemos, Coordenador e Coordenador Substituto da Coordenadoria do 

Curso Técnico de Automação Industrial, respectivamente; Wellington Wallace Miguel Melo, 

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

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

Vinícius Ribeiro dos Santos de Sá Brito, Coordenador da Coordenadoria do Curso de Engenharia 

Mecânica; Julius Monteiro de Barros Filho, Gerente Acadêmico; e, César Renato Ferreira Gama, 

Gerente Administrativo Substituto. A reunião teve início com a professora Luane Fragoso 

apresentando a proposta de calendário para os cursos de graduação - ano letivo 2021 elaborada em 

conjunto com as coordenações de curso e SAPED. Com base no modelo de calendário aprovado no 30 

CEPE, mas considerando as especificidades inerentes ao campus, foram realizadas as seguintes 

modificações: (i) retirada do feriado de 20/1 (válido somente para o município do Rio de Janeiro e a 

inserção do feriado de 15/1 (aniversário do município de Nova Iguaçu); (ii) inclusão do feriado de 

Carnaval (25 de março) e Quarta-feira de Cinzas (2 de março); (iii) retificação dos dias de 

feriados/suspensão de aulas no mês de dezembro (24 e 25) nos espaços quadriculados. A professora 35 

também destacou o período de férias docentes referente ao ano de 2022: 1º período (3 a 12 de janeiro 

– 10 dias), 2º período (29 de março a 16 de abril – 19 dias) e 3º período (a definir – 16 dias). Não 



havendo mais considerações/ajustes por parte dos conselheiros, o calendário foi encaminhado para 

votação, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, foi apresentada a proposta de calendário 

para os cursos técnicos integrados ao nível-médio – ano letivo 2021, acordada na reunião realizada 40 

com as coordenações de curso e SAPED em 31/5. A professora Luane Fragoso iniciou a exposição 

apresentando os principais aspectos considerados quando da elaboração da proposta, a saber: (i) o 

calendário apresenta 32 semanas que são divididas por 4 bimestres. Cumpre ressaltar que o sistema 

bimestral permanece no campus, divergindo do modelo do campus sede, conforme estabelecido e 

aprovado no CONPUS na III Reunião Extraordinária ocorrida em 27 de novembro de 2019; (ii) 45 

calendário elaborado com base no modelo aprovado no CEPE, porém considerando as especificidades 

dos cursos ofertados no campus de NI; (iii) retirada e inclusão  de feriados tal qual como ocorreu com 

o calendário da graduação; (iv) agenda da semana de provas determinada considerando a alternância 

existente entre as avaliações das disciplinas propedêuticas e técnicas, sendo esta contrária à dinâmica 

realizada no ano letivo de 2020; (v) as datas dos conselhos de classe, como de costume, serão 50 

estabelecidas pela SAPED com base no período de avaliações apresentado; (vi) necessidade de 

inclusão do Día da Hispanidad, a ser realizado em 11 de novembro do corrente, conforme sugestão 

da docente titular. Após as considerações iniciais, a professora Luane passou a palavra àqueles que 

quisessem fazer uso dela.  A professora Ursula Pérsia solicitou a inclusão das datas relacionadas à 

Semana de Enfermagem (19 e 20 de maio). A professora Marta Maximo sugeriu alocar a semana de 55 

provas do EMT em colunas distintas a fim de facilitar a leitura, evidenciando o período determinado 

para cada segmento. Para fins de publicidade do calendário, os docentes Marta Maximo e Thiago 

Prego sugeriram o envio do documento nos formatos excel e pdf. Quanto às datas dos conselhos de 

classe, aguardar as informações da SAPED para posterior divulgação do calendário à comunidade. 

Não havendo mais considerações, procedeu-se à votação. Calendário aprovado por unanimidade. A 60 

Professora Luane encerrou a reunião às quinze horas e quarenta 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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