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Ata da Reunião do Colegiado do Campus Nilópolis do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro. Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às 

treze horas e quinze minutos, o presidente deste Colegiado, o professor e Diretor-Geral do campus 

Nilópolis, THIAGO MATOS PINTO, dá início à reunião ONLINE, via GOOGLE MEET. A servidora 

JACQUELINE APARECIDA DA FONSECA MARTINS redige a ata. Participam desta reunião os seguintes 5 

membros do referido Colegiado: os Diretores Fabiana Almeida, Heitor Achilles, Danielle Machado e 

Guilherme Vergnano; os representantes do Fórum Acadêmico Elton Flach, Edgar Chipana, Ivanilton 

Nery, Érico Travassos Lemos e Janaina Corenza; e as representantes do Fórum Administrativo Bárbara 

Campos, Carla Cristina de Jesus e Josiane Borges. O Diretor-Geral Thiago Matos inicia a reunião com o 

seguinte ponto de pauta - I) INFORMES GERAIS – a) Ele começa a reunião explicando que em razão das 10 

discussões sobre o Plano Local de Retorno Gradual das Atividades Presenciais CNIL provavelmente  

haverá a realização de um encontro do colegiado de campus em caráter extraordinário no inicio do 

mês seguinte. O diretor segue atualizando sobre os encaminhamentos realizados até o momento 

sobre a questão citada acima e os próximos passos a serem dados. b) Criação do Canal da CoEx no 

YouTube – O diretor Thiago comunica que foi criado um canal da CoEX campus Nilópolis no YouTube 15 

com objetivo de transmitir os eventos do campus. Ele segue explicando a maneira como deve ser feita 

a solicitação para uso do canal e informando que a Assessoria de Comunicação do campus enviou por 

e-mail documento com as orientações de uso do canal. Ainda sobre este assunto, o diretor fala sobre o 

campus disponibilizar a plataforma StreamYard para dar suporte às transmissões quando necessário. 

c) Confecção de Regulamentos – O Diretor-Geral menciona que, além do Regimento do Colegiado de 20 

Campus, que será discutido na presente reunião, está sendo criado o Regulamento do Fórum 

Acadêmico e em seguida vão ser discutidas a confecção de regulamentos para o Fórum Administrativo 

e para o Fórum Discente. d) Atualização sobre os módulos solares fotovoltaicos – os diretores Thiago 

e Guilherme informam a chegada dos inversores e que só falta a definição do local de instalação para a 

conclusão do processo.  O professor Elton Flach apresenta algumas sugestões acerca do local mais 25 

adequado para a instalação. e) Chamada pública nº 02/2021 – o Diretor-Geral fala sobre a divulgação 

das inscrições para eleição das Comissões Eleitorais Locais do processo eleitoral para a indicação dos 

candidatos ao cargo de reitor e de diretor-geral de campus, para mandatos dos próximos quatro anos, 

de 2022 a 2026. O diretor explicou sobre o processo de candidatura para comissão local e ressaltou a 
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importância da participação de representantes do campus. f) Divulgação do Regulamento da XXVI 30 

SEMATEC – o diretor falou sobre o lançamento do regulamento da XXVI SEMATEC, sobre os temas e as 

datas do evento. g) Eleições para as Coordenações de curso – o Diretor-Geral comunicou sobre a 

realização das eleições para coordenadores dos cursos de ensino médio técnico em Química e em 

Controle Ambiental e para o curso de graduação de Licenciatura em Matemática. h) Portaria do 

Comitê Gestor Local do PAE – o diretor informa que foi emitida a Portaria do Comitê Gestor Local do 35 

PAE e que essa era uma demanda antiga da auditoria. Ele continua explicando que, apesar da 

existência anterior de um comitê gestor portariado, o mesmo não atendia a estrutura proposta no 

Regulamento de Assistência Estudantil, que obrigatoriamente, precisa ser composto por pedagogo, 

assistente social, intérprete de libras, psicólogo e um médico. Além de atender essa estrutura, foi 

incluído um representante de cada curso, além dos diretores de ensino e do Diretor-Geral. O passo 40 

seguinte será a elaboração de um regulamento com as atribuições do Comitê e de seus membros. i) 

Denúncias do Ministério Público Federal – o diretor Thiago comunica que o campus Nilópolis tem 

recebido denúncias e solicitações de documentos por parte do Ministério Público Federal. O diretor 

segue explicando que conforme as denúncias chegam são respondidas e que ainda não houve retorno 

por parte do MPU. Ele fala ainda que duas novas denúncias chegaram na última semana. II) 45 

ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO – O professor  PAULO CÉZAR DA SILVA, ocupante do cargo de 

PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO (matrícula SIAPE 2427345), solicita 

alteração no regime de trabalho de quarenta horas semanais para o regime de Dedicação Exclusiva. A 

chefia imediata do professor é favorável à alteração de regime de trabalho. A decisão é: com doze 

votos favoráveis, o pedido de alteração de regime de trabalho do professor é aprovado. 50 

III) APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL PARA O REGIMENTO DO COLEGIADO DE CAMPUS – O 

Diretor-Geral começou a apresentação explicando que apresentaria a proposta inicial para o 

Regimento do Colegiado de Campus, que foi elaborada pelos professores Elton Flach e Guilherme 

Vergnano, presentes na reunião, além da servidora Indiara Kolher e a discente Thaís Kovac, que não 

puderam comparecer ao encontro. O Diretor seguiu projetando a proposta para os presentes para que 55 

fosse debatido ponto a ponto. Após a leitura do artigo primeiro, todos concordaram com o texto, 

apenas com a observação da necessidade de conferir os dispositivos legais mencionados. Logo em 

seguida, houve a leitura do artigo segundo e todos concordaram com o texto proposto. Já no artigo 
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terceiro, que trata da composição do colegiado de campus, a diretora Fabiana Almeida deu a sugestão 

do uso da nomenclatura “Diretores de Ensino”  para substituir os termos “Diretor de Ensino de 60 

Graduação e Pós-Graduação” e “Diretor de Ensino Médio e Técnico”. A sugestão foi acatada pelos 

presentes e o texto foi modificado. A diretora também pontuou sobre a questão da representatividade 

e citou o fato de haver uma discussão prévia, com origem no Fórum Acadêmico, sobre a participação 

de representantes dos Núcleos do campus. O professor Elton Flach fez a observação de que com a 

entrada de mais representantes na estrutura do colegiado, seria importante rever a quantidade de 65 

participantes. O Diretor-Geral pontuou que essa questão poderia ser debatida em seguida. Após um 

pequeno debate sobre a pertinência e a melhor forma de incluir essa representatividade, ficou 

definida a inclusão de três representantes dos núcleos, sendo um do Núcleo de Gênero e Diversidade 

Sexual, um do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas e um do Núcleo de 

Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas.  Em seguida, iniciou-se um debate sobre a estrutura do colegiado 70 

de campus e o quantitativo de representantes de cada categoria. O principal ponto de atenção foi o 

número de representantes do Fórum Acadêmico, que possui oito representantes. Após um pequeno 

debate, surgiram três propostas a serem votadas: proposta um – quatro representantes do Fórum 

Acadêmico; proposta dois – cinco representantes do Fórum Acadêmico e três docentes eleitos; 

proposta três – composição por eleições por segmento. Em seguida, o Diretor-Geral abriu para 75 

votação para as três propostas apresentadas. Com oito votos para a proposta um, três votos para a 

proposta dois e nenhum voto para a proposta três, a proposta um foi a vencedora. Após a votação, o 

Diretor-Geral perguntou se havia alguma outra consideração sobre o artigo terceiro e não existindo 

nenhum questionamento, ele explicou que a reunião seria encerrada por conta do horário. Ficou 

acertado que a apresentação do documento continuará no colegiado seguinte. O diretor sugeriu que o 80 

documento seja compartilhado com os membros para que possam fazer contribuições para a próxima 

reunião. Todos concordaram. Não havendo mais nada a tratar nesta reunião, o Diretor-Geral e 

presidente deste Colegiado THIAGO MATOS PINTO, declara-a encerrada às quatorze horas e trinta e 

oito minutos. Eu, JACQUELINE APARECIDA DA FONSECA MARTINS, lavro a presente ata. 


