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Ao  vigésimo quinto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às 13 (treze) 

horas e quinze minutos, 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  e os conselheiros conforme 

lista de presença. Item 1 – O Prof. Tiago colocou para aprovação as atas 4ª e 5ª de 2015 

do CONPUS e foram aprovadas. Ângelo solicita que as atas sejam enviadas com mais 

antecedência. Item 2 – Sobre a Proposta de Orçamento (PEA 2016), o Presidente Tiago 

apresenta a planilha com o orçamento, a qual foi previamente enviada a todos os membros 

do conselho. Após discussões gerais sobre orçamento dedicado às atividades culturais, 

esportivas e o material bibliográfico, o representante discente André ressalta a 

importância de dedicar um orçamento maior para a compra de livros para a Biblioteca, a 

fim de suprir as necessidades dos alunos. Diante disso, o representante TAE Ângelo diz 

que também seria prioridade o investimento em uma quadra esportiva coberta para os 

alunos. Tiago diz que isso está fora do orçamento atual, tendo em vista a redução 

orçamentária do governo e que o atual orçamento prevê a construção de espaços de 

convivência menores para os alunos. Ronney sugere que nas próximas reuniões não sejam 

levantados para discussão outros temas que não estejam anteriormente definidos pela 

pauta.  Tiago solicita aos membros do conselho, encaminhar as sugestões para o 

orçamento até quinta-feira dia 03/03/2016, a fim de que seja discutido em reunião 

extraordinária no dia 10/03/2016. Item 3 – Sobre o calendário das Eleições para o 

CONPUS, a representante de Extensão Andréa fez a leitura do Regimento para todos os 

presentes. Tiago observou que no Regimento lido não há regra para a categoria Suplente 

de Pesquisa e sugere que seja aplicada a mesma regra usada para a categoria Suplente de 

Extensão. Todos os membros concordam. Item 4 – Assuntos Gerais: Ângelo informa a 

todos que a próxima reunião do CEPE, agendada para o dia 03/03/2016, tem como um 

dos ítens da pauta o processo nº 23063.004063/2015-85 do Professor Celso Narcizo 

Volotão, o qual tem como uma de suas propostas a retirada de todos os representantes 

Técnico Administrativos em Educação (TAE) do CEPE. Diante do exposto, a Gerente 

Administrativa Cristiane solicita um posicionamento dos docentes do campus Angra dos 

Reis e dos representantes deste campus no CEPE presentes, Prof. Tiago S. Machado e 

Prof. Luis Fernando Santos. Tiago afirma seu posicionamento contrário à aprovação da 



proposta no referido processo. Ângelo sugere que seja realizada reunião extraordinária 

deste conselho para tratar do assunto. Tiago sugere que a próxima reunião extraordinária 

seja no dia 02/03/2016 às 14:00h. Todos os membros concordam. Nada mais havendo a 

tratar, a reunião foi encerrada às 15:30h, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por 

mim, Isabela Costa da Silva, SIAPE 2181649, e pelo presidente do Conselho, Tiago 

Siman Machado, SIAPE 1916370. 
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