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ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CEFET/RJ 

CAMPUS ANGRA DOS REIS 

Ao décimo quinto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um, às treze 

horas e dez minutos, pela conferência web RNP, reuniram-se sob a presidência 

da professora Priscila Santos, os conselheiros Ângelo Silva, Camila Fernandes, 

Carla Loures, Eduardo Sales, Elisabeth Nelson, Fernanda Lopes, Henrique 

Varella, Jesús Ângulo, Luciano Alkmin, Luis Fernando dos Santos, Luiz Alberto 

dos Santos, Marcelo Reis, Nestor Perez, Paulo Victor dos Santos e Rodrigo 

Parkutz. Eu dei início a sessão agradecendo a presença de todos os 

conselheiros, informei ao conselho que o Guilherme iria nos assessora nesta 

reunião.   Em seguida, iniciamos a reunião com o expediente inicial informou que 

o edital de inclusão digital (auxílio dispositivo e auxílio internet) foi publicado em 

doze de janeiro de 2021 e as inscrições devem ser feita pelo preenchimento do 

Preenchimento do Formulário de Inclusão Digital cujo link está disponível no 

edital até o dia dezessete deste mês. Priscila passou para o único item da pauta, 

Atualização do Plano de Trabalho do Convênio CEFET/RJ campus Angra – 

Eletronuclear para o triênio 2022-2024. Primeiramente, um breve histórico deste 

convênio foi apresentado aos conselheiros, logo depois convidei a gerente 

administrativa Elisabeth para informar aos conselheiros sobre as primeiras 

reuniões realizadas com a Eletronuclear para a atualização do convênio. 

Elisabeth informou que a Eletronuclear informou que tem interesse em renovar 

o convênio e isto ocorreria através de um aditamento que consistia na 

atualização das descrições, quantidades e valores de mercado dos itens já 

contemplados.  Não será possível incluir nenhum novo item, mas caso alguns 

destes itens já tenham sido adquiridos, poderemos zerar a quantidade daquele 

item no aditamento e apresentar uma justificativa. Uma planilha de cálculo foi 

apresentada e todos os campos que precisam ser preenchidos foram explicados 

a todos os conselheiros. Em seguida apresentei o plano de ação proposta pela 

Gestão para a atualização do Plano de Trabalho que consistia no seguinte 

calendário: 15/01/2021 (presente data) – apresentação do plano de ação para 

atualização do plano de trabalho do Convênio Cefet/RJ campus Angra dos Reis 

– Eletronuclear; 01/03/2021 – Data limite para o retorno da planilha 

compartilhada; 11/03/2021 – Envio para o CONPUS da Lista Geral de 

Prioridades de Aquisição e Justificativa; 18/03/2021 – Reunião Extraordinária do 

CONPUS para deliberação sobre a Lista Geral de Prioridade de Aquisição e 

Justificativa; 08/04/2021 – Reunião Extraordinária do CONPUS para a 

aprovação do texto final do plano de trabalho; 15/0/2021 – Envio para 

Eletronuclear. Após a explanação, solicitei ao conselho que se fizessem 

considerações sobre a proposta. O conselheiro Ângelo manifestou ficou 



satisfeita com a oportunidade que está sendo dada a todos os membros do 

conselho. Relembrou que o campus completou 11 anos em agosto de 2021 e 

nos últimos anos gerou-se uma expectativa sobre o recebimento deste recurso 

e que isso não se concretizou. Por este motivo, ressaltou que por este histórico 

não podemos contar com o recebimento do recurso do convênio, mas que a 

gestão não deixasse de lutar por recursos que levem a melhorias para o campus 

e para os alunos. Sem mais considerações, o plano de ação para atualização do 

plano de trabalho foi colocado para aprovação nominal e o encaminhamento foi 

aprovado por todos os conselheiros presentes. Após a aprovação reforçamos 

que a planilha seria enviada na segunda-feira seguinte a esta reunião do 

CONPUS e todas as representações do conselho poderão consultar seus pares 

e enviar a planilha para a GERAD. Nada mais tendo a tratar, Priscila informou 

que hoje era o sétimo dia do falecimento do senhor Rubens Pinheiro Dutra, 

vigilante do Cefet/RJ campus Angra dos Reis, mais uma vítima da Covid-19. 

Reforçou a todos que ainda era necessário o máximo de cuidado de todos aos 

protocolos de biossegurança dentro dos espaços do campus. E às treze horas e 

quarenta minutos a sessão foi encerrada. Foi lavrada a presente ata que vai 

assinada por mim, Priscila Fabiana Paulo dos Santos, SIAPE 1917308, 

substituta eventual do Presidente do Conselho.  

 

 

 

 

Substituta eventual do presidente do Conselho 

SIAPE 1917308 

 


		2021-08-22T23:25:29-0300
	PRISCILA FABIANA PAULO DOS SANTOS:08618251798




