
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2017 DO CONPUS - CONSELHO DO CENTRO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA – 

CAMPUS NOVA IGUAÇU 
 

Aos treze dias do mês de dezembro 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; Guilherme Amaral do Prado Campos, 

Suplente, representantes dos Docentes; Raquel Amorim de Souza Cavalcante e Antônio Carlos 

Mateus Dourado, Titulares representantes dos Técnico-Administrativos; Charlene Cidrini Ferreira, 10 

Suplente representante da Extensão; Josiel Alves Gouvêa, Titular, represeantante da Pesquisa; 

Francisco Eduardo Cirto, Coordenador da Coordenadoria do Curso Técnico de Informática; 

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

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

Telecomunicações, Wanderley Freitas Lemos, Coordenador da Coordenadoria do Curso Técnico de 15 

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, respectivamente, da Coordenadoria do Curso de Engenharia de Controle e Automação; 

José Diamantino de Almeida Dourado, Coordenador da Coordenadoria do Curso de Engenharia de 

Produção; Julius Monteiro de Barros Filho, Gerente Acadêmico; e, Alan da Conceição Binoti, 20 

Gerente Administrativo. Primeiramente, foi solicitado aos membros presentes o “de acordo” para 

inversão de ponto de pauta, iniciando a reunião com o item Calendário CONPUS 2018. Após a 

concordância de todos, a professora Luane Fragoso apresentou duas propostas de calendário, a 

saber: Proposta 1 – 21/03, 16/05, 15/08, 17/10, 12/12; Proposta 2- 21/03, 16/05, 25/07, 19/09, 

21/11. As reuniões seguem os parâmetros anteriormente já utilizados, ou seja, reuniões realizadas 25 

sempre às quartas-feiras e com periodicidade de, aproximadamente, 2 meses. Cumpre ressaltar que 

reuniões ordinárias poderão ser eventualmente canceladas por motivo de força maior e 

extraordinárias agendadas quando necessário. Em seguida, deu-se início a votação: 06 votos para a 

proposta 1; 04 votos para a proposta 2 e 02 abstenções. Proposta 1 aprovada (21/03, 16/05, 15/08, 

17/10, 12/12). Para o item de pauta Aquisições 2017/2018, foi passada a palavra ao gerente 30 

administrativo do campus, Alan Binoti, que iniciou sua fala relatando as dificuldades enfrentadas ao 

longo do ano em decorrência dos cortes sofridos e a liberação de recursos de forma lenta por parte 

do governo federal. No que tange ao novo prédio, a previsão é de que a obra seja finalizada no 

primeiro semestre e que o restaurante inicie seu funcionamento no segundo semestre. O mobiliário 

comprado destina-se à utilização de 10 salas, a princípio. Vale ressaltar que o denominado “kit sala” 35 

é composto por mesa do professor, carteiras para alunos, quadro, retroprojetor e ar condicionado. 



Compras de material de consumo (expediente e informática) foram realizadas com sucesso. 

Compras de livros e de equipamentos para o restaurante também foram executadas assim como os 

serviços de insulfilm para as salas de aula e rebaixamento do teto para o mezanino e demais 

dependências. O gerente destacou ainda a dificuldade de alocação dos itens comprados em virtude 40 

da falta de espaço para guarda no campus. O professor Cristiano pontuou que, para algumas 

universidades, o governo só liberou a verba no final do ano, próximo ao período em que empenhos 

não poderiam mais ser realizados, e questionou acerca dessa situação no CEFET-RJ. Segundo o 

gerente Alan Binoti, a mesma situação ocorreu com o CEFET, porém os processos já estavam 

prontos aguardando somente a liberação dos recursos. Sendo assim, foi possível a realização dos 45 

empenhos. Quanto ao orçamento 2018, foi informado que este pode vir mais enxuto ou semelhante 

ao ano de 2017. O professor Diamantino perguntou sobre a climatização do mezanino. O gerente 

respondeu que todo o forro do espaço será retirado e que haverá a colocação de gesso. A expectativa 

é que até o final do ano letivo corrente, os reparos sejam finalizados. O professor Guilherme 

Campos destacou a existência de madeiras próximas às dependências do NUPEM que poderiam ser 50 

utilizadas como mesas a partir de um processo de reciclagem. A professora Charlene Cidrini 

solicitou esclarecimentos acerca do processo de licitação da cantina. O gerente informou que o 

Edital já encontra-se pronto mas a procuradoria questionou alguns aspectos do novo processo tais 

como: valor do aluguel, CNPJ, dentre outros. Com isso, o processo ficou no setor por, 

aproximadamente, um mês e meio. Atualmente, o processo já se encontra no campus NI para 55 

solução das pendências e posterior prosseguimento aos trâmites pertinentes. No que tange aos 

Assuntos Gerais, a professora Luane Fragoso informou que a eleição para representante discente do 

EMT e Graduação do CONPUS NI será realizada quando do retorno às atividades acadêmicas, 

sendo a posse dos membros eleitos no dia da primeira reunião ordinária do Conselho (21/03). A 

professora também informou sobre o recebimento de um e-mail da DILCO (Divisão de Licitações e 60 

Contratos) do CEFET-RJ no dia 27 de novembro acerca do abastecimento e manutenção de veículos 

oficiais. Segundo o comunicado, o pregão para contratação de gerenciamento de manutenção e 

abastecimento de veículos não obteve êxito, o qual implica um período sem os serviços disponíveis. 

Diante do exposto, de acordo com a orientação do Departamento de Administração, as manutenções 

necessárias assim como o abastecimento dos veículos oficiais deverão ser realizados até o fim do 65 

ano. Tendo em vista o ocorrido, a partir do dia 02 de janeiro de 2018 (final da vigência do contrato 

atual), não será mais possível a prestação dos serviços supracitados. Dando continuidade aos 

assuntos gerais, o professor Diamantino agradeceu ao apoio recebido durante a elaboração e 

realização do evento EnFEpro (Encontro Fluminense de Engenharia de Produção) ocorrido nos dias 

22 e 23 de novembro. O professor também ressaltou a importância da presença de muitos docentes 70 

do CEFET-RJ no sepultamento do professor Wanderson Bispo, especialmente, daqueles oriundos do 



Colegiado de Engenharia de Produção. O professor Wanderley Lemos sugeriu fazer uma 

homenagem ao professor falecido nomeando um dos espaços do campus com seu nome e que a 

mesma homenagem também se estendesse ao professor Marcelo Pereira do Curso de 

Telecomunicações falecido há alguns anos. A professora Luane Fragoso comentou que alunos da 75 

graduação já haviam encaminhado a mesma sugestão. A professora informou que fará uma votação 

entre o alunado a fim de escolher um espaço do campus o qual receberá o nome dos docentes em 

questão. Em seguida, o professor Diamantino relatou as dificuldades para o preenchimento de vagas 

destinadas ao processo seletivo de transferência externa. Segundo o coordenador, atualmente, o 

processo seletivo é muito rígido o qual acarreta muitas notas baixas e consequentemente  a não 80 

inserção de alunos nos cursos superiores do campus NI. Para o professor Rildo, um dos maiores 

problemas relacionados a este processo é a pouca ou não efetiva divulgação. De acordo com o 

professor, as provas abrangem conteúdos elementares. Em sua opinião, o processo carece de uma 

divulgação mais ostensiva. Complementando a fala do professor Rildo, o gerente acadêmico Julius 

Monteiro pontuou que muitos não conseguem aprovação no processo pelo fato de “zerarem” as 85 

provas. Mediante os pontos abordados, a professora Luane Fragoso sugeriu como encaminhamento 

a retomada da discussão do assunto transferência externa, posteriormente, com mais embasamento e 

dados detalhados. O professor Eduardo Cirto comunicou que todas as senhas dos alunos para uso 

dos laboratórios de informática estão sendo canceladas em virtude do término do ano letivo. Por 

fim, o professor Rildo informou que o Colegiado de Disciplinas Básicas irá concluir o trabalho com 90 

as turmas do professor Wanderson e tentará manter o horário já estabelecido para o ano letivo de 

2018. Sem mais para tratar no memento, a Professora Luane agradeceu a presença de todos e 

encerrou a sessão às dezesseis horas e vinte e oito 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. 95 


