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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 AGOSTO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Ao décimo quinto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 14:41h, 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 questiona se todos receberam o documento. Everton questiona se não haveria 

alterações neste, ao que Jesús responde que já foram feitas as alterações solicitadas após 

o envio da pauta. Aldo informa que deseja propor liberação para Pós Doc. Tiago 

questiona como é feita a liberação, ao que Jesus dá explicações. Tiago faz a leitura das 

informações que foram atualizadas após o envio do documento original. Jesus esclarece 

que os professores substitutos solicitados no documento referem-se apenas à liberação 

para capacitação. Everton solicita que seja retirada a informação de liberação de um 

docente para Pós Doutorado na Engenharia Metalúrgica. Daniella comenta que o 

assunto foi apresentado em reunião no ano passado como um planejamento para os 

próximos 5 anos e questiona a reapresentação do assunto. Jesús esclarece que é uma 

atualização que precisa ser feita. Tiago relê e confirma as informações referentes a cada 

colegiado, fazendo as devidas alterações. Everton sugere que no próximo ano seja 

elaborado um cronograma para atualização do documento, considerando que o prazo 

para apresentação das informações foi curto. Fernanda questiona se, no momento da 

liberação, é necessária a aprovação do colegiado novamente, ao que é respondido que 

sim. Considerando a informação de Aldo sobre o interesse de 3 docentes do Núcleo 

Básico para liberação parcial para Pós Doutorado, porém, ainda sem apreciação do 

colegiado, O DOCUMENTO É COLOCADO EM VOTAÇÃO PARA SER 

“APROVADO COM RESTRIÇÃO”. O DOCUMENTO É APROVADO POR 

UNANIMIDADE COM 1 ABSTENÇÃO. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 

encerrada às 15:02h. 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. 

                                                                               
Pâmela Gomes Berbert                                                                                         Tiago Siman Machado 

SIAPE 2268250                                                                          Presidente do Conselho Angra dos Reis 

SIAPE 1916370 


