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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - CAMPUS NILÓPOLIS 

Colegiado do Campus Nilópolis 
Estabelecido Instrução Normativa nº 080 de 03 de setembro de 2014 

 
 

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

Tecnologia do Rio de Janeiro. Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de 2020, às 14 horas e 11 

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  DANIELLE  MACHADO  

redige  a  ata.  Participam desta reunião, os  membros (titulares e suplentes), do referido colegiado, 5 

que foram convocados por e-mail.  

 

O DIRETOR THIAGO MATOS PINTO apresenta o ponto de pauta. I) SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO 

DE AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO NO PAÍS – a docente ALINE MENDES PENTEADO 

FARVES solicita prorrogação do período de afastamento, correspondente a 13 de março de 2021 a 10 

12 de março de 2022, para participação no doutorado do Programa de Pós-graduação em Ensino de 

Matemática, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em virtude das alterações do calendário da 

UFRJ por conta da pandemia e da impossibilidade de coleta de dados nas atividades que seriam 

realizadas em sala de aula. O Colegiado do curso de Licenciatura em Matemática é favorável ao 

pedido de prorrogação da servidora por mais um ano, período no qual o contrato do professor 15 

substituto ainda estará em vigência. A decisão é: O pedido de prorrogação de licença da servidora é 

aprovado pelos membros deste Colegiado. Não havendo mais nada a tratar nesta reunião, o Diretor 

Geral e presidente deste Colegiado THIAGO MATOS PINTO, declara-a encerrada às 14 horas e 40 

minutos. Eu, Danielle Machado da Costa Anjos, Chefe de Gabinete, lavro a presente ata. 


