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Às 10 horas do dia 07 de fevereiro do ano de 2017, realizou-se a reunião 

ordinária do Colegiado do Campus Realengo, na sala da Direção-Geral, com a 

presença dos seguintes membros: a diretora de ensino, docente Hélia Corrêa, a 

coordenadora do curso de Fisioterapia, docente Michelle Guiot, a coordenadora 

de Pesquisa, docente Paula Maciel, e os técnicos: O diretor de apoio técnico ao 

ensino, Luís Otávio Amaral, Alane Souza, representando a coordenadora de 

biblioteca, Viviane da Silva, Helen Martins, coordenadora de integração escola-

empresa, Sérgio Vieira, coordenador de segurança e administração de 

ambientes tecnológicos, Márcio Sophia, coordenador da Clínica Escola e Renata 

Marques, coordenadora técnico-pedagógica. A diretora de Ensino inicia a 

reunião, abordando o primeiro ponto da pauta, a saber: aprovação de alteração 

de regime de trabalho do professor Jorge Oliveira dos Santos para Dedicação 

Exclusiva, incluindo na pauta a mesma solicitação para a professora Fernanda 

Guimarães de Andrade. A coordenadora do curso de Fisioterapia, Michelle 

Guiot, questiona se, quando o professor Jorge se aposentar, a vaga ficará para 

o campus Realengo, lotação atual do docente, ou para o campus Rio de Janeiro, 

sua lotação de origem. A diretora de Ensino afirma que há alguma possibilidade, 

sim, de a vaga ser do campus Realengo, futuramente, e faz um adendo à 

discussão, repassando o comunicado vindo do Colégio de Dirigentes, realizado 

no dia 06 de fevereiro de 2017, segundo o qual haverá a suspensão sistêmica 

das solicitações de Dedicação Exclusiva. A docente Michelle Guiot esclarece 

que é a favor da alteração do regime de trabalho do professor Jorge dos Santos, 

mas demonstra certa preocupação, caso a vaga do mesmo, futuramente, seja 

do campus Rio de Janeiro e não do campus Realengo. Ela também receia que 



isso venha a prejudicar algum professor do campus que queira modificar o 

regime de trabalho para Dedicação Exclusiva, em algum momento. A diretora de 

Ensino solicita, então, que os membros votem a respeito desse primeiro ponto 

da pauta – em relação às solicitações dos docentes Jorge dos Santos e 

Fernanda de Andrade – o qual é aprovado por unanimidade. Passa-se, assim, 

ao segundo ponto da pauta, a saber: inclusão automática de discentes no PAE. 

A diretora de Ensino esclarece que foi feita uma reunião com o Comitê Gestor 

do PAE, para se pensar no novo edital. Há, segundo Hélia Côrrea, o ingresso de 

alunos com ações afirmativas, sendo duas destas relacionadas a renda. Assim 

sendo, entendeu-se, na reunião com o Comitê Gestor, que os cotistas que 

ingressam por renda não necessitariam passar por outro processo para 

receberem assistência estudantil, sendo contemplados automaticamente com a 

bolsa. A coordenadora da CoTp, Renata Marques, esclarece que calculou o valor 

da bolsa e não será possível contemplar todos os alunos. Assim, a coordenadora 

Michelle Guiot propõe que se faça um levantamento sobre o número de alunos 

com ações afirmativas que foram atendidos pelo PAE, nos últimos dois anos, 

para que se saiba quais são as expectativas e se faça uma estimativa, com base 

nos dados levantados. A diretora de Ensino propõe que poderia se pensar na 

questão do auxílio-transporte, dando o valor exato gasto pelo aluno, em vez de 

um valor fixo. Assim, haveria a possibilidade de se aumentar a bolsa-

alimentação. A coordenadora da CoTp afirma que vai analisar a proposta e fazer 

os cálculos. Isso posto, passa-se à votação desse segundo ponto da pauta, 

aprovado por todos os membros do Colegiado. Por fim, a diretora de Ensino 

informa que o processo seletivo para o curso de Agente Comunitário de Saúde 

(ACS) foi realizado no último domingo, dia 05 de fevereiro de 2017, e as 

matrículas serão feitas no mês de março. Nada mais havendo a discutir, a 

diretora de Ensino encerra a reunião, às 11h36min., e eu, Aline Aparecida dos 

Santos Faria, secretária executiva do campus Realengo, encerro a presente ata. 

 

Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 


