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Reunião Ordinária do Colegiado do PPEA do Campi Campus Cabo Frio, Campos 
Centro e Macaé                                                     
Data: 10 de abril de 2017
Local: Sala do Nupern do campus Macaé do IFFluminense
Participantes:  Maria Inês, Ana Lúcia,  Valdênia,  José Augusto, Jader, Luis Umbelino,
Vicente, Marcos, Augusto Pinto, Romeu (Skype)  e Pinedo (Skype).
Ausência  (s)  Justificada (s):  Helio  (em Audiẽncia  na Justiça  Federal),  Manildo e
Victor (reunião de Planejamento do Campos Cabo Frio)

CONTEÚDO E DESDOBRAMENTO:

A reunião teve início às 15h.
Aprovação do calendário de reuniões ordinárias do Colegiado do PPEA:
A reunião proposta para o dia 31 de maio foi alterada para o dia 30 de maio. O restante
do calendário foi aprovado sem outras alterações.
Reestruturação da Coordenação de Apoio Acadêmico do PPEA:
 Maria Inês informou que os memorandos de 28 de março de 2016 e de 12 de abril de
2016 requisitaram um novo servidor para o PPEA e que a substituição da atual servidora
por outra de uma carga horária menor causava preocupação. Ela informou que consultou
a  Pró-Reitoria  por  meio  do memorando nº20/17 para  saber  da legalidade  da  decisão
tomada  pela  Direção  Geral  do  campus  e  aguarda  a  resposta  da  Reitoria  por  escrito.
Marcos Cruz informou seu ponto de vista enquanto diretor sobre a questão, esclarecendo
que há uma escassez de servidores no campus e que convidou a servidora Gisele para
assumir  a  coordenação,  mas  a  mesma  recusou,  tendo  em  vista  não  ser  o  setor
flexibilizado.  Quando a jornalista Valdênia solicitou a ida para o Mestrado,  ele  então
propôs que ela assumisse a secretaria e ficou assim acordado, sem prejuízo para a carga
horária da função de jornalista, que é de 25 horas semanais. Ele disse ainda que, numa
situação limite, seria melhor devolver a secretaria a drenar mais recursos humanos para o
setor. Falou que Ana Lúcia dará suporte na Coordenação de Apoio Acadêmico até a nova
servidora  adquirir  experiência  na  prática  das  competências  regimentais,  concluir  o
processo seletivo 2017 e emitir os diplomas pendentes. A servidora Valdênia Lins falou
que  não  sabia  que  substituiria  Ana  Lúcia,  achou  que  iria  trabalhar  junto  com ela  e
também demonstrou preocupação quanto a possível alteração da carga horária, que não
estava clara até o momento e nem era desejo da mesma aumentá-la. Vicente comunicou
que estava a par da situação e que já havia conversado com o reitor sobre o assunto. Ele
informou que a dificuldade quanto à disponibilidade de servidores é geral e que a Reitoria
respeita a autonomia dos campi. Disse ainda que o  strictu sensu é prioridade para essa
gestão e portanto o Reitor assumiu um compromisso de trazer um código de vaga para o
Campus  Macaé  cujo  servidor  será  destinado  aos  mestrados,  tanto  o  PPEA como  o
PROFEPT. Ele pediu a Marcos para fazer a transição com mais cuidado, com um tempo
razoável para adaptação da servidora às novas funções. Em relação à carga horária, o
Reitor informou que, se não houver nenhum impedimento legal, poderá permanecer a
carga horária de 25 horas. Ele lembrou do fato de o Mestrado se encontrar em um ano de
avaliação e que é provável que a CAPES faça uma visita ao campus. O diretor questionou
para quem seria o código de vaga e o Pró-reitor informou que será para ambos. José
Augusto (Coordenador do PROFEPT) falou que a servidora Sandra, sugerida pela direção
para a Coordenação Acadêmica do PROFEPT, não chegou a atuar com ele e informou
que  ela  não  possui  perfil  para  atendê-lo.  Marcos  propôs  retirar  a  Sandra  da  DIPE e
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integrá-la  a  secretaria  do  PPEA.  Vicente  informou  que  código  de  vaga  a  ser
disponibilizado será vinculado à Reitoria. José Augusto informou que prefere aguardar o
código  de  vaga  contando,  até  lá,  com a  estagiária  Bianca,  que  já  atuava  no  campus
anteriormente e tem prestado bom auxílio. Maria Inês informou que não tem como treinar
a secretária do Mestrado, uma vez que ela mesma não possui acesso ao Qualidata e que
isso é serviço exclusivo da Coordenação de Apoio Acadêmico. Ela informou que também
preferiria  aguardar  os  dois  meses  pelo  novo  código  de  vaga.  Augusto  Pinto  sugeriu
colocar as duas servidoras, Sandra e Valdênia, na secretaria do mestrado e fazer um teste,
proposta esta acatada pelos demais membros do Colegiado presentes. Ana Lúcia lembrou
que a nova responsável precisará fazer um treinamento em Campos, com André Tardin. A
servidora Sandra vai ser realocada da DIPE para o PPEA. Nestes termos, o colegiado
aprovou a  reestruturação.
Posição  dos  docentes  do  PPEA sobre  a  RAD  para  apresentação  na  reunião  do
CENPE de 11/05:
Vicente  informou  que  a  discussão  do  anexo  III  da  Regulamentação  de  Atividades
Docentes - RAD será interrompida porque a SETEC criou um grupo de trabalho sobre o
assunto, com duração de 6 meses, o que poderá acarretar em mudanças no documento.
Assim, a posição da Pró-reitoria é de aguardar as diretrizes do GT para dar continuidade
ao debate sobre o anexo III da RAD. Ainda sobre a RAD, o Pró-reitor esclareceu que para
os docentes permanentes dos Programas de Pós-graduação do IFF, vale o estabelecido na
Resolução 20/2015 do Conselho Superior, que os enquadra no Perfil Docente Tipo C,
conforme Quadro 2 do Anexo I desta resolução.
Informes sobre o processo seletivo 2017; e
Maria Inês informa que a prova já está pronta e agradece a colaboração dos elaboradores
de questões.
ECOTOX 2017 
Está definida a data para o evento nos dias 8, 9 e 10 de novembro de 2017, no campus
Guarus. O projeto foi submetido ao apoio do CNPq.
E  a  presente  ata  foi  lavrada  por  mim,  Ana  Lúcia  Gomes  Gonçalves,  achada
conforme, vai assinada pelos membros do colegiado participantes da reunião.

O documento original encontra-se assinado e arquivado na Coordenação do PPEA. 


