
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2017 DO CONPUS - CONSELHO DO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

– CAMPUS DE NOVA IGUAÇU 
 

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às quinze horas e trinta 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; Leonardo Raduan de Felice Abeid, Bauer 

de Oliveira Bernardes e Guilherme Amaral do Prado Campos, o primeiro Titular e os dois últimos 

Suplentes, respectivamente, representantes dos Docentes; Antonio Carlos Mateus Dourado e Suzana 10 

da Silva Nunes, Titular e Suplente, respectivamente, representantes dos Técnicos Administrativos; 

Amaro Azevedo Lima, Suplente representante da Pesquisa; Francisco Eduardo Cirto, Coordenador 

da Coordenadoria do Curso Técnico de Informática; Júlio César Santos da Silva, Coordenador  

Substituto da Coordenadoria do Curso Técnico de Enfermagem; Luiz Carlos Figueira Nogueira e 

Tito Gonçalves de Sousa, Coodenador e Coordenador Substituto da Coordenadoria do Curso 15 

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

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

Substituto da Coordenadoria do Curso Superior de Disciplinas Básicas; Cristiano de Souza de 

Carvalho, Coordenador da Coordenadoria do Curso de Engenharia de Controle e Automação; 

Herlander Costa Alegre da Gama, Coordenador da Coordenadoria do Curso de Engenharia de 20 

Produção; Júlio César Valente Ferreira, Coordenador da Coordenadoria do Curso de Engenharia 

Mecânica; Anderson Gonçalves Malaquias, Substituto do Gerente Acadêmico; Filipe Martins Silva, 

Substituto do Gerente Administrativo; e como convidados, Newton Norat Siqueira (docente); Elísia 

Flores Rodrigues (Assistente Social); Danielle R Rodrigues (Psicóloga); Valdinei Morais de 

Oliveira (Técnico de Laboratório); Aline Cristina J P Capucho, Natália Kelly Ramos Corrêa, 25 

Gabriel Cappa, Amanda Machado Pereira, Isabelle Ferreira Macedo e Larissa Gabriela Oliveira de 

Santana (alunos participantes do projeto apresentado). A professora Marta Maximo Pereira e 

Charlene Cidirini, representantes da Extensão, justificaram suas ausências; a primeira por participar 

no mesmo horário em reunião no Campus Valença; e a segunda, pela preparação de material para 

apresentação em Simpósio com professores de Espanhol no Cefet/RJ-Maracanã nos dias 1 e 2 de 30 

junho. A professora Luane iniciou sua fala justificando a convocação da reunião extraordinária. Tal 

reunião foi convocada para que o projeto da Incubadora do CEFET/RJ campus Nova Iguaçu 

pudesse ser apreciado na reunião do Conselho de Extensão (CONEX) a ser realizada em 7 de junho, 

sendo necessário que o mesmo fosse, primeiramente, apreciado no CONPUS. Em seguida, a 

professora Luane passou a palavra ao professor Newton Norat para apresentação. Foram abordados 35 

os objetivos da proposta de uma Incubadora no campus, as premissas dos planos de projeto, o 

cronograma para implementação da mesma e o conselho técnico consultivo composto por docentes 

de diferentes colegiados. Dentre os pontos mencionados, é importante salientar que as principais 

motivações para o projeto foram a tentativa de buscar soluções de empregabilidade para alunos do 

3ºano que necessitam de estágio para conclusão de seu curso assim como a qualidade dos trabalhos 40 

desenvolvidos pelos discentes durante a Semana de Extensão. Professores em regime de dedicação 

exclusiva atuarão no projeto, não havendo portanto, remuneração adicional. Outro ponto relevante é 

a não necessidade de investimento, principalmente, no que tange à infraestrutura, uma vez que a 

Incubadora estará alocada no Laboratório de Redes. A Incubadora do CEFET NI contará com o 

suporte da Incubadora do campus Sede o qual irá contribuir para o rápido processo de implantação 45 

da mesma. Após a explanação do professor Newton, deu-se início ao momento de perguntas por 



parte dos conselheiros presentes. O servidor Antonio Dourado questionou acerca da propriedade 

intelectual tendo em vista que empresas privadas estariam promovendo bens em uma instituição 

pública. O professor Newton explicou que, no campus Sede, há a parte jurídica que orienta e cuida 

dos aspectos legais envolvidos. O professor Rildo solicitou um breve retrospecto sobre o projeto 50 

desde o momento de sua concepção até os dias atuais. O professor Newton explicou a gênese do 

projeto até a presente data, o que contabiliza um período de quase 2 (dois) anos de preparação. O 

professor Cristiano indagou a respeito do tempo necessário para que as empresas possam 

amadurecer na Incubadora. Este período é de aproximadamente 5 anos, de acordo com o professor 

Newton, que também destacou alguns projetos desenvolvidos com sucesso no campus Sede. 55 

Encerrado o momento de questionamentos, encaminhou-se a votação para fins de aprovação do 

projeto, totalizando 15 (quinze) votos a favor e 1 (uma) abstenção. Sem mais para tratar no 

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

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. 60 


