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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 dezenove dias do mês de março de 2019, às 14 horas e 15 minutos, 

o presidente deste Colegiado, o professor e Diretor Geral do campus Nilópolis, WALLACE VALLORY 

NUNES, dá início à reunião. A servidora DANIELLE MACHADO redige a ata. Estão presentes os 

seguintes membros, do referido colegiado: ELINE DECCACHE MAIA, SERGIO DE SOUZA HENRIQUE 5 

JUNIOR, THIAGO MATOS PINTO, MARLON TOMAZELLA, VILMAR GOMES DA FONSECA (ouvinte), JORGE 

CARDOSO MESSEDER, GISELLE CARINO LAGE, ALBERTO CARLOS CARDOSO, JOSIANE BORGES PACHECO, 

IVANILTON ALMEIDA NERY, BARBARA CAMPOS RODRIGUES, JOÃO GUERREIRO, GUILHERME SIEGFRIED 

VERGNANO, WALLACE VALLORY NUNES. 

 10 

O Diretor Geral WALLACE NUNES inicia a reunião com o seguinte ponto de pauta – I) CRONOGRAMA E 

COMISSÃO LOCAL – ELEIÇÃO DE COORDENADORES DE CURSOS E COORDENAÇÃO DE HUMANIDADES 

– O DIRETOR GERAL apresenta aos membros a proposta de cronograma para a realização das eleições 

para coordenação de Humanidades e coordenadores dos cursos (Técnico em Manutenção e Suporte 

em Informática, Licenciatura em Química, Bacharelado em Química, Bacharelado em Produção 15 

Cultural, Tecnologia em Gestão da Produção Industrial): divulgação das chapas (dias 21 e 22 de março 

de 2019); inscrição das chapas (dias 25 e 26 de março de 2019, na sala das coordenações); divulgação 

das chapas inscritas (26 de março de 2019); interposição de recursos (27 de março de 2019); 

homologação e divulgação das chapas (27 de março de 2019); campanha eleitoral (28 e 29 de março 

de 2019); votação (01 e 02 de abril de 2019, na sala de reuniões); apuração e divulgação dos 20 

resultados (02 de abril de 2019); interposição de recursos (03 de abril de 2019); homologação e 

divulgação do resultado final (04 de abril de 2019). E informa os servidores que farão parte da 

Comissão Eleitoral Local: ALESSANDRO DA SILVA, ALEXANDRE VARGAS GRILLO, ALVARO ARAUJO 

MENDES, CAMILLA FERREIRA LOBINO, FABIO DE ALMEIDA RIBEIRO, GUILHERME SIEGFRIED 

VERGNANO e LUCIANA DE SOUZA PEREIRA VALIATE. Em seguida, coloca em votação o cronograma e 25 

a composição da Comissão Local. A decisão é: as informações constantes nesse ponto de pauta são 

aprovadas por unanimidade. II) SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO – a) a 

docente ALBERTINA MARIA BATISTA DE SOUSA solicita renovação do período de afastamento para 
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finalizar os estudos no Programa de Doutorado em Educação Matemática, na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC), em São Paulo/SP, no período 05 de abril de 2019 a 30 de dezembro de 30 

2019. O colegiado do Curso de CST e Bacharelado em Produção Cultural é favorável à solicitação da 

docente. O DIRETOR GERAL esclarece aos membros que este afastamento está condicionado à 

manutenção do contrato da professora substituta. A decisão é: Por unanimidade, o pedido de licença 

da servidora é aprovado, condicionado à manutenção do contrato do professor substituto; b) a 

docente VERA LUCIA RANGEL DE SOUZA solicita renovação do período de afastamento para finalizar 35 

os estudos no Programa de Doutorado em Educação Matemática, na Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (PUC), em São Paulo/SP, no período 05 de abril de 2019 a 31 de dezembro de 2019. O 

colegiado do Curso Do Curso Técnico em Controle Ambiental é favorável à solicitação da docente. O 

DIRETOR GERAL esclarece aos membros que este afastamento está condicionado à manutenção do 

contrato do professor substituto. A decisão é: Por unanimidade, o pedido de licença da servidora é 40 

aprovado; condicionado à manutenção do contrato do professor substituto; III) SOLICITAÇÃO DE 

LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO – a) a servidora DANIELLE MACHADO DA COSTA ANJOS solicita licença 

para capacitação, durante o período de 27 de maio de 2019 a 25 de julho de 2019, para participação 

no curso PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICOS (carga horária – 120 horas), na Escola Aberta – 

CETEB. A chefia imediata da servidora é favorável à licença. A decisão é: Por unanimidade, o pedido 45 

de licença da servidora é aprovado; b) a servidora DEBORA ANTONIO DA SILVEIRA solicita licença 

para capacitação, durante o período de 01 de agosto de 2019 a 30 de agosto de 2019, para 

participação no curso COMUNICAÇÃO DE QUALIDADE AO TELEFONE (carga horária – 60 horas), na 

Escola Aberta - CETEB. A chefia imediata da servidora é favorável à licença. A decisão é: Por 

unanimidade, o pedido de licença da servidora é aprovado pelos membros do Colegiado; c) a 50 

servidora INDIARA FERNANDES KOLHER solicita licença para capacitação, durante o período de 19 de 

julho de 2019 a 16 de setembro de 2019, para participação no curso TEORIA GERAL DA AUDITORIA 

(carga horária – 120 horas), na Escola Aberta – CETEB. A chefia imediata da servidora é favorável à 

licença. A decisão é: Por unanimidade, o pedido de licença da servidora é aprovado; d) a servidora 

MARIANA MORENO AZEVEDO MARQUES solicita licença para capacitação, durante o período de 02 55 

de setembro de 2019 a 02 de novembro de 2019, para participação nos cursos:  SECRETARIA 
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ESCOLAR: ESCRITURAÇÃO ESCOLAR (carga horária – 80 horas) e SECRETARIA ESCOLAR: RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS E ÉTICA PROFISSIONAL (carga horária – 60 horas), na Escola Aberta – CETEB. A chefia 

imediata da servidora é favorável à licença. A decisão é: Por unanimidade, o pedido de licença da 

servidora é aprovado; e) o servidor VILMAR GOMES DA FONSECA solicita licença para capacitação, 60 

durante o período de 01 de abril de 2019 a 30 de junho de 2019, para escrita da tese de doutorado do 

Programa de Doutoramento em Educação, no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, em 

Lisboa/Portugal.  O colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática e Equipe de Matemática é 

favorável à solicitação do docente e compromete-se a assumir a carga horária do professor durante o 

afastamento. O servidor, presente na reunião como ouvinte, apresenta as justificativas para o seu 65 

pedido. Após os esclarecimentos, o DIRETOR GERAL coloca em votação o pedido do docente. A decisão 

é: a solicitação do servidor não é aprovada pelos membros deste Colegiado (quantidade de votos – 

contra = 2; favor = 0; abstenção = todos os demais membros); IV) SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO 

FINANCEIRO A ESTUDANTE – a) A discente ALINE DA SILVA solicita concessão de auxílio (passagens 

aéreas) para apresentação de trabalho acadêmico no Congresso REDPOP 2019, a ser realizado no 70 

período de 22 a 25 de abril de 2019, no Panamá. A saída do Brasil do Brasil será em 20 de abril de 2019 

e a chegada ao Brasil será em 26 de abril de 2019. A decisão é: A solicitação de auxílio financeiro, no 

valor de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) é aprovada por unanimidade; b) A discente AMANDA 

FERNANDES DE OLIVEIRA solicita concessão de auxílio (passagens aéreas) para apresentação de 

trabalho acadêmico no Congresso REDPOP 2019, a ser realizado no período de 22 a 25 de abril de 75 

2019, no Panamá. A saída do Brasil do Brasil será em 21 de abril de 2019 e a chegada ao Brasil será em 

25 de abril de 2019. A decisão é: A solicitação de auxílio financeiro, no valor de R$2.200,00 (dois mil e 

duzentos reais) é aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar nesta reunião, o 

Diretor Geral e presidente deste Colegiado WALLACE NUNES, declara-a encerrada às 15 horas e 15 

minutos. Eu, Danielle Machado da Costa Anjos, Chefe de Gabinete, lavro a presente ata, que será 80 

assinada pelos membros titulares do Colegiado presentes nesta reunião, como consta na lista de 

presença em anexo. 


