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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 15 DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

Ao décimo quinto dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 13:12h, 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. Henrique Varella Ribeiro, os conselheiros conforme lista de presença. Item 1: O 

presidente convida os membros eleitos para assinar o termo de posse. Assinam o termo 

de posse respectivamente: Carina Aparecida Antunes como representante Técnico 

Administrativo Titular (Suplente eleito anteriormente: Rodrigo Veloso Parkutz Costa); 

Natália Vieira Grutes como representante Técnico Administrativo Suplente (Titular: 

Daniella de Paula Sousa Freitas); Vinicius Gouvea de Carvalho como representante 

Discente do Ensino Técnico Suplente (Titular eleito anteriormente: Gean Medeiros 

Vidal); Jesús Alfonso Puente Ângulo como representante Docente Titular (Suplente eleita 

anteriormente: Fernanda de Melo Pereira); Raphael Gustavo D’Almeida Vilamiu como 

representante  de Pesquisa Titular (Suplente eleita anteriormente: Bruna Brito de Freitas.  

Estavam ausentes na cerimônia de posse as servidoras Daniella de Paula Sousa Freitas, 

por motivo de férias, e a servidora Bruna Rafaella Loiola. Item 2: Elisabeth comenta as 

pequenas atualizações realizadas na Resolução 01/2017, que trata do acesso ao campus, 

informando as dificuldades encontradas com relação ao horário de abertura do portão 

secundário, devido às trocas de turno e horário de almoço dos vigilantes. Informa também 

sobre os incidentes que ocorreram recentemente em um dia de chuva, quando algumas 

pessoas caíram ao tentar passar por um local onde havia lodo. A conselheira pede que 

todos tenham atenção ao usar tal acesso e ressalta que a instituição já solicitou à Prefeitura 

Municipal para que seja feito um caminho de “brita” no gramado a fim de facilitar a 

passagem. Henrique reitera a fala de Elisabeth. Raphael Vilamiu questiona se há previsão 

de aumento de efetivo de vigilantes. Elisabeth informa que o número de vigilantes é 

calculado de acordo com a área construída e enquanto não houver acréscimo da área 
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construída, não poderá haver acréscimo de efetivo. Raphael Vilamiu questiona se poderia 

haver alguma alteração para que o portão secundário funcionasse durante todo o tempo e 

Elisabeth informa que atualmente não é possível devido à necessidade de haver sempre 

um vigilante na entrada principal e um em ronda. A ATUALIZAÇÃO É COLOCADA 

EM VOTAÇÃO E É APROVADA POR UNANIMIDADE. Item 3: Henrique passa a 

palavra a Claudio, que justifica porque esta pauta não foi incluída anteriormente. Explica, 

ainda, que assim que houver aprovação da COLAT, haverá divulgação. Gean pergunta se 

haveria alteração do curso ofertado atualmente pelo novo, ao que Cláudio responde que 

sim e justifica. Elisabeth questiona a ausência de algumas informações no documento 

enviado aos conselheiros e Claudio informa que o documento enviado para a COLAT 

contém todas as informações e que o documento compartilhado com os conselheiros era 

uma versão anterior, ainda não atualizada. Pede desculpas e se dispõe a compartilhar o 

documento atual.  O PPC É APROVADO POR UNANIMIDADE. Nada mais havendo a 

tratar, a reunião foi encerrada às 13:28h. Foi lavrada a presente ata, que vai assinada por 

mim, Pâmela Gomes Berbert, SIAPE 2268250, e pelo presidente substituto do Conselho, 

Henrique Varella Ribeiro, SIAPE 2080482. 
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Secretária Executiva do Conselho Angra dos Reis 
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Presidente substituto do Conselho Angra dos Reis 

SIAPE 2080482 


