
Página 1 de 2 

 
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 dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às quatorze 

horas e dezenove 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 INDIARA 

FERNANDES KOLHER redige a ata. Participam desta reunião os seguintes membros do referido 5 

Colegiado: os Diretores Fabiana Almeida e Guilherme Vergnano; os representantes do Fórum 

Acadêmico Jorge Messeder, Edgar Chipana  e a suplente Maria Cristina Moreira,  Ivanilton Nery, 

Edimar Carvalho e a suplente Renata Silêncio, Elton Flach, Viviane de Guanabara Mury, Érico Travassos 

Lemos e Affonso Celso Pereira; a representante do Fórum dos Discentes Thaís Kovac; e as 

representantes do Fórum Administrativo Tassia Pimentel e Priscila Marques.  10 

O Diretor Geral Thiago Matos inicia a reunião com o seguinte ponto de pauta - I) INFORMES GERAIS – 
a) Ele informa que as reuniões do Colegiado de Campus continuarão sendo realizadas todas as 
terceiras terças-feiras do mês, no entanto, caso seja necessária a alteração desta periodicidade, os 
membros podem manifestar o interesse e esta será atendida de acordo com a consonância de todos. 
Ainda sobre este assunto, o Diretor – Geral justifica que esta reunião não pode ser agendada 15 
anteriormente, pois com a saída de alguns membros do Colegiado, foi necessária uma nova 
composição dos membros representantes, bem como a confecção da Portaria de designação. b) 
Serviço de pintura do campus Nilópolis – O Diretor Thiago comunica que o processo para a pintura do 
campus foi aberto e que o financeiro emitiu o empenho, na presente data, para a realização deste 
serviço. Em seguida, ele fala que a empresa será comunicada sobre o empenho, para que se inicie a 20 
pintura. Ele destaca também, que a empresa vencedora para a realização do serviço é a empresa K8, a 
mesma empresa que outrora era responsável pela manutenção predial do campus Nilópolis. Além 
disso, o Diretor Thiago menciona que já houve algumas reuniões entre a empresa e a Reitoria para 
acordar acerca da realização do serviço de pintura em todos os campi do Instituto Federal do Rio de 
Janeiro. c)  Editais de Pesquisa e de Extensão – O Diretor – Geral fala sobre os editais que estavam 25 
abertos e destaca que estes eram destinados aos servidores, dando-lhes a prerrogativa de terem 
bolsistas atuando nos projetos. Outrossim, ele informa que no final do ano abrirá o edital de eventos, 
mas para o lançamento deste novo edital, alguns eventos do edital lançado em dois mil e dezenove 
precisam acontecer e o prazo para a realização e para a prestação de contas será até o dia trinta e um 
de agosto de dois mil e vinte e um. d)  Retorno do Auxílio Financeiro a estudante para participação 30 
em evento online – O Diretor – Geral diz que está fazendo um planejamento, juntamente com a 
Direção de Administração para viabilizar o retorno destes auxílios, para pagamento de taxa de 
inscrição para participação online, dos eventos/ congressos. Ele informa também, que já existem 
algumas solicitações para pagamento de taxa de inscrição de alunos e que os valores são muito baixos, 
diante disso poderão, provavelmente, ser encaixado no orçamento do campus Nilópolis, para 35 
Assistência Estudantil.  Após este planejamento entre a Direção Geral e a Direção Administrativa, o 
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Diretor afirma que haverá divulgação pela Assessoria de Comunicação do campus, para que todos 
tenham acesso a esta informação. e) Colocação dos módulos solares fotovoltaicos - O Diretor Thiago 
e o Diretor Guilherme informam que estão sendo instalados nos telhados dos três blocos do campus 
Nilópolis, quatrocentos e quatorze módulos solares fotovoltaicos e que esta instalação levará cerca de 40 
quinze dias para serem concluídas. A conclusão desta instalação dependerá da entrega do aparelho 
conversor, para a instalação do equipamento final.  II) ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO – a) a 
servidora CINTHIA SANTOS SOARES, ocupante do cargo de PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO 
E TECNOLÓGICO, solicita alteração no regime de trabalho de quarenta horas semanais para o regime 
de dedicação exclusiva. A chefia imediata da professora é favorável a alteração de regime de trabalho. 45 
A decisão é: com onze votos favoráveis, o pedido de alteração de regime de trabalho da servidora é 
aprovado; b) O professor Elton solicita que seja incluído na pauta da próxima reunião do Colegiado de 
Campus, a solicitação de alteração de regime de trabalho do professor PAULO CÉZAR DA SILVA e todos 
concordam com a inclusão. III) COMPOSIÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA ELABORAR O 
REGULAMENTO DO COLEGIADO DE CAMPUS DE NILÓPOLIS – O Diretor – Geral expôs a necessidade 50 
de regulamentar as ações do Colegiado de Campus, para tanto, ressalta a importância do Grupo de 
Trabalho, para a elaboração deste documento. Contudo, o Diretor pergunta aos membros presentes, 
quem pode fazer parte deste Grupo de Trabalho. O Professor Elton Flach manifesta o interesse em 
participar deste Grupo; a discente Thaís Kovac, a servidora Indiara Kolher e o Diretor Guilherme 
concordam em também fazer parte. A Diretora Fabiana sugere que seja estabelecido um prazo para a 55 
apresentação dos trabalhos realizados por este Grupo. O Diretor- Geral estabelece como prazo para 
apresentação dos trabalhos realizados, a próxima reunião do Colegiado de Campus, que será realizada 
no dia vinte e um de setembro de dois mil e vinte e um. E todos presentes são favoráveis a este prazo. 
Não havendo mais nada a tratar nesta reunião, o Diretor- Geral e presidente deste Colegiado THIAGO 
MATOS PINTO, declara-a encerrada às quinze horas e quatorze minutos. Eu, INDIARA FERNANDES 60 
KOLHER, Chefe de Gabinete, lavro a presente ata. 

 


