
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2018 DO CONPUS - CONSELHO DO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA-

CAMPUS NOVA IGUAÇU 
 

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às quinze horas e vinte e cinco 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 e Leonardo 

Raduan de Felice Abeid, Titulares, representantes dos Docentes; Antônio Carlos Mateus Dourado, 

Titular, representante dos Técnico-Administrativos; Abelardo Amaro dos Santos Junior, Titular, 10 

representante dos Discentes de Nível Médio-Técnico; Andrey Medeiros Baptista, Titular, 

representante dos Discentes do Ensino Superior; Charlene Cidrini Ferreira, Suplente, representante 

da Extensão; Josiel Alves Gouvêa, Titular, representante da Pesquisa; Bruno Fraga Fernandes, 

Coordenador da Coordenadoria do Ensino Médio; Bruno Fernandes Guedes, Coordenador 

Substituto da Coordenadoria do Curso Técnico de Informática; Júlio César Santos da Silva, 15 

Coordenador da Coordenadoria do Curso Técnico de Enfermagem; Luiz Carlos Figueira Nogueira, 

Coordenador da Coordenadoria do Curso Técnico de Telecomunicações, Wilton dos Santos de 

Freitas, Coordenador da Coordenadoria do Curso Técnico de Automação; Rildo Soares Gomes, 

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

Carvalho e Rafael Burlamaqui Amaral, Coordenador e Coordenador Substituto da Coordenadoria 20 

do Curso de Engenharia de Controle e Automação; José Diamantino de Almeida Dourado e Liliane 

da Costa Dias, Coordenador e Coordenadora Substituta, respectivamente, da Coordenadoria do 

Curso de Engenharia de Produção; Vinícius Ribeiro dos Santos de Sá Brito, Coordenador Substituto 

da Coordenadoria do Curso de Engenharia Mecânica; Anderson Gonçalves Malaquias, Gerente 

Acadêmico Substituto; Alan da Conceição Binoti, Gerente Administrativo; e, como convidado, o 25 

docente Luiz Carlos Gomes Sacramento Junior. A reunião cuja pauta refere-se ao item diárias e 

passagens (divisão da verba entre colegiados) teve início com a atualização da quantidade de 

demandas de participação em congresso de cada colegiado recebidas após nova chamada, realizada 

em 29 de março, conforme encaminhado na reunião do CONPUS ocorrida no dia anterior. A 

professora Luane ressaltou a fragilidade deste critério uma vez que são apresentadas previsões de 30 

eventos sem a efetiva confirmação de aceite do trabalho. A docente também informou que foram 

computadas somente as demandas de eventos realizados dentro do país (demandas nacionais), 

conforme sinalizado na última reunião do Conselho e que foram apresentadas, por alguns 

colegiados, solicitações de pagamento de inscrição para participação em eventos acadêmicos. 

Somente 2 (duas) coordenações não enviaram suas demandas, a saber: (a) Coordenação de 35 

Disciplinas Básicas e  (b) Coordenação de Engenharia de Produção, sendo o fato justificado pelos 



respectivos coordenadores. O professor Rildo explicou que a única demanda de seu colegiado já 

havia sido encaminhada à Direção. O professor Diamantino relatou que pediu aos pares que se 

manifestassem a respeito, mas os docentes disseram não se sentirem à vontade para expor suas 

demandas sem o recebimento da carta de aceite dos trabalhos propostos. Em seguida, a professora 40 

Luane passou a palavra aos conselheiros para discussão e possíveis encaminhamentos. A professora 

Charlene sugeriu que a verba da rubrica diárias e passagens fosse dividida pelo número de 

professores de cada colegiado. O professor Josiel salientou a importância de se considerar a 

produção docente, isto é, a publicação de trabalhos quando da divisão dos recursos. O colegiado que 

produz mais, deveria receber o maior valor. Ademais, para o docente, a divisão deveria ser feita por 45 

colegiado e caberia ao coordenador decidir quem está apto (ou não) a disfrutar dos recursos. Para o 

conselheiro Josiel, o critério utilizado no ano de 2017 o qual foi utilizado o esquema de “rodadas” 

entre os colegiados seria o mais viável. O professor Leonardo ressaltou que tal critério não foi 

aceito na reunião do CONPUS ocorrida no mês de março. Sendo assim, este critério não seria mais 

passível de discussão. O gerente administrativo Alan destacou a necessidade da inclusão das 50 

demandas relacionadas aos técnicos-administrativos o que foi corroborado pela Direção do campus. 

O professor Cristiano questionou acerca da verba destinada ao pagamento de inscrição. O gerente 

explicou que tal verba não pode ser remanejada para outro fim e que a previsão é de que o centro de 

custos do campus Nova Iguaçu receba o mesmo valor do ano passado (10 mil reais). Finalizada a 

discussão entre os conselheiros, foram apontados 2 (dois) encaminhamentos: (1) dividir os recursos 55 

destinados à diárias e passagens pelo total de servidores, considerando docentes e técnico-

administrativos (valor per capita); (2) dividir os recursos considerando a produção (referente ao ano 

anterior) de cada colegiado. 13 (treze) votos a favor do encaminhamento 1; 6 (seis) votos a favor do 

encaminhamento 2; 1 (uma) abstenção. O valor per capita é de 154,70 reais. Segundo o acordado, 

esse valor deverá ser multiplicado pelo número de docentes que integram cada colegiado, não 60 

considerando os professores substitutos. Cumpre ressaltar que foi consenso entre os membros 

presentes determinar um período no qual seria feito um levantamento dos gastos utilizados para fins 

de eventuais ajustes/remanejamentos. Dois meses foram sugeridos: agosto (13 votos a favor) e 

setembro (3 votos a favor). 1 (uma) abstenção. Após votação, fica estabelecido o mês de agosto para 

totalização dos gastos. Sem mais para tratar no memento, a Professora Luane agradeceu a presença 65 

de todos e encerrou a sessão às dezesseis horas e vinte e cinco minutos. 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. 


