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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO 
SUCKOW DA FONSECA 
CONSELHO DO CAMPUS DO SISTEMA CEFET/RJ - CONPUS 
CAMPUS ANGRA DOS REIS 

 
 

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 

CONSELHO DO CEFET/RJ, CAMPUS ANGRA DOS REIS, 

REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 

DEZESSETE. 

 

Ao sétimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às 11:08h, no Auditório 

do CEFET/RJ Campus Angra dos Reis, situado na Rua do Areal, número 522, Parque 

Mambucaba, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, reuniram-se sob a presidência do Prof. 

Tiago Siman Machado, os conselheiros conforme lista de presença. Item 1: Tiago 

esclarece que os itens do orçamento a serem aprovados pelo Conselho são apenas as duas 

primeiras linhas do documento enviado, onde consta de forma geral o valor destinado a 

cada rubrica. Jesús questiona como será feito com relação aos valores expostos na tabela 

que superam o orçamento disponibilizado, os quais aparecem como negativos, e se o 

Conselho aprovaria algo que ainda não se sabe se será obtido. Tiago responde que tais 

valores não serão aprovados pelo Conselho, são apenas estimativas das necessidades do 

Campus. Tiago explica ainda que o Conselho pode sugerir mudanças nos valores entre as 

rubricas. Andrea pergunta se alguém sabe o valor gasto com diárias e passagens em 2016, 

ao que Ronney informa o valor e explica que houve uma queda nos recursos, quando na 

verdade haveria uma necessidade de aumento, considerando a chegada de novos 

servidores administrativos e docentes. Fala-se sobre a distribuição de recursos desta 

rubrica e Tiago esclarece que no início de 2016 alguns servidores solicitaram recurso de 

viagens, porém não utilizaram. Jesús questiona como é feita a escolha de quais demandas 

serão atendidas, ao que Tiago responde que até o ano passado, a direção, junto às 

gerências, fazia esta seleção, mas que pretende modificar este mecanismo, considerando 

que não cabe à direção julgar quais solicitações são mais ou menos relevantes. Sendo 

assim, os valores serão divididos entre as gerências e os colegiados, aos quais caberá 

distribuir os recursos de acordo com suas necessidades e prioridades. Cristiane esclarece 

que em 2016 a tentativa foi de atender pelo menos uma demanda de cada solicitante. 

Andrea pergunta o que será realizado hoje no Conselho, considerando que não há 
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possibilidade de diminuir os valores referentes à diárias e passagens devido à grande 

queda neste recurso. Tiago explica quais alterações podem ser feitas. Elisabeth questiona 

se poderia ser retirado o valor de “Utensílios Laboratoriais” e “Material de Divulgação”, 

por exemplo, para acrescentar esses valores à diárias e passagens, pois, diante do valor 

destinado a esta última rubrica, em caso de divisão, restará um valor muito baixo para 

cada setor. Tiago esclarece que não se pode retirar valores especificamente destes 

recursos, mas nesse caso, seria retirado de “Consumo”, o qual já está com déficit. Tiago 

faz uma observação com relação ao valor que tem sido utilizado em manutenção de ar-

condicionado e pede que haja atenção de todos quanto ao esquecimento de aparelhos 

ligados e ao bom uso dos mesmos. TIAGO COLOCA O ORÇAMENTO EM 

VOTAÇÃO, O QUAL É APROVADO SEM RESSALVAS. Item 2: Tiago passa à leitura 

do calendário e ressalta que no dia 15 de Junho é feriado, sendo necessário alterar tal data. 

Além disso, no dia 23 de Novembro estará acontecendo a Semana da Consciência Negra 

e no dia 14 de Dezembro a Semana de Exames Finais. Tiago relembra que estes últimos 

são apenas a título de informação e não necessariamente precisam ser alterados. BRUNA 

SUGERE A MUDANÇA DA REUNIÃO DE 15 DE JUNHO PARA O DIA 08 DE 

JUNHO. TIAGO COLOCA A PROPOSTA EM VOTAÇÃO, A QUAL É APROVADA 

POR UNANIMIDADE. As demais datas são discutidas, porém, mantidas. O 

CALENDÁRIO É APROVADO SEM RESSALVAS. Andrea sugere que os horários das 

reuniões sejam intercalados entre 11h e 13h. Guilherme informa que haveria dificuldade 

para os representantes discentes do técnico em participar no horário da manhã, 

considerando seu estágio. Sendo assim, as reuniões são mantidas para 13h. Item 3: 

Assuntos Gerais: Ronney pede a palavra. Fala sobre a saída do prof. Leandro Pereira e a 

chegada de sua substituta. Fala também sobre a chegada de substitutos para as vagas da 

prof. Fernanda Lopes Sá e do prof. Santiago, até a realização de novo concurso. Fala 

também sobre a provável chegada de alunos de dupla titulação de Portugal em Setembro. 

Finaliza desejando a todos um bom ano. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 

encerrada às 11:40h. Foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Pâmela Gomes 

Berbert, SIAPE 2268250, e pelo presidente do Conselho, Tiago Siman Machado, SIAPE 

1916370. 
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Pâmela Gomes Berbert 

Secretária Executiva do Conselho Angra dos Reis 

SIAPE 2268250 

 

 
Tiago Siman Machado 

Presidente do Conselho Angra dos Reis 

SIAPE 1916370 


