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No vigésimo oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se às 15h40h no 
laboratório 3, para realização de reunião de colegiado, os professores Carmem Asp, Diego Brandão, 
Diogo Mendonça, Eduardo Bezerra, Eduardo Ogasawara, Fábio Júnior, Gustavo Guedes, Joel Santos, 
Jorge Soares, Kele Belloze, Luís Amaral, Myrna Amorim, Pedro Gonzalez, Rafael Castaneda e Renato 
Mauro, além dos representantes discentes Matheus Soutto e Letícia Moura. A reunião iniciou com a 5 
apresentação de representantes da ADCEFET – Associação de Docentes do CEFET/RJ, convidados 
acerca da apresentação da nova diretoria da entidade, colocando-se à disposição para ouvir e 
aprofundar seu relacionamento com os professores da instituição. Pontuaram para os docentes os 
objetivos da ADCEFET, ressaltando os espaços físicos e serviços prestados aos docentes, e 
distribuíram kits de divulgação para os membros do colegiado. O professor Eduardo Ogasawara 10 
perguntou aos representantes quais as prioridades definidas para o início da gestão. Os representantes 
esclareceram que estão trabalhando em pontos que demandam urgência, como a instauração do ponto 
eletrônico, a averbação de tempo de carteira, e o fundo de previdência dos servidores, entre outros. Em 
seguida o professor Jorge Soares apresentou o segundo item de pauta, o pedido de transferência da 
Prof. Carolina Aguilar, da UnED Nova Friburgo para a EIC. O professor Jorge Soares esclareceu que a 15 
transferência seria contabilizada na vaga deixada pela aposentadoria do professor Luís Amaral, 
responsável por 16 tempos em disciplinas de computação. Ressaltou ainda que por estarmos em ano 
eleitoral, não se poderá dar posse a servidores públicos durante a maior parte do ano de 2018, e que 
possivelmente a professora substituta Luciana, também responsável por turmas de computação, poderá 
deixar a coordenação até o final do ano ou no meio do semestre. Explicou que a Professora Carolina já 20 
colabora voluntariamente com a EIC dando aulas de computação, já sendo reconhecida como uma 
profissional dedicada e competente, e que também domina outras disciplinas de desenvolvimento, como 
Orientação e Objetos em Java e Computação Gráfica. Após a explanação, explicou que a aprovação 
em colegiado é apenas o primeiro passo do pedido, pois a transferência depende também do colegiado 
do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação e Direção da UnED Nova Friburgo. Em seguida, 25 
colocou em votação a intenção de prosseguir com o pedido, deferido com 16 (dezesseis) votos a favor 
e uma abstenção do professor Luis Amaral. Em seguida o professor Jorge Soares apresentou o segundo 
item de pauta, a apresentação do novo regulamento de capacitação docente do CEFET/RJ. O professor 
destacou alguns pontos que chamaram a atenção, como o fato de ele ser planejado para cinco anos, 
com atualizações anuais, elaborado pelo NDE dos cursos superiores de graduação, juntamente com o 30 
colegiado do curso técnico em Informática, e aprovado pelos colegiados da COINFO e DEPIN, além 
das informações necessárias para confecção do plano de capacitação, as regras para afastamento, 
entre outros. Solicitou aos professores do colegiado que manifestem seus pedidos de afastamento e as 
datas desejadas para que o colegiado possa se preparar com antecedência. Em seguida a reunião foi 
aberta para discussão de assuntos gerais e encerrada as 17h30. Nada mais tendo sido tratado, eu, 35 
Jorge de Abreu Soares, lavrei a presente ata, em total de uma página, que vai por mim assinada abaixo. 


