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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 ORDINÁRIA DO CONSELHO DO 

CEFET/RJ, CAMPUS ANGRA DOS REIS, REALIZADA EM 14 DE 

MARÇO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

 

Ao décimo quarto dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às 13:11h, 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:  As 

Atas da 4ª sessão ordinária 2018, 5ª sessão ordinária 2018, 4ª sessão extraordinária 2018 

e 6ª sessão ordinária 2018 foram aprovadas sem ressalva. Item 2: Tiago informa a saída 

do professor Raphael Vilamiu deste Conselho devido à sua exoneração do cargo de 

docente e questiona se a comissão responsável por elaborar o regulamento de eleição 

obteve algum avanço, ao que Daniella responde que não e ressalta que foi acordado 

anteriormente que a eleição que está para acontecer seria realizada nos moldes antigos. 

Passa-se à formação de uma comissão responsável pela eleição que deverá suprir os 

cargos que já estão vagos. A COMISSÃO FICA COMPOSTA POR DANIELLA, 

BRUNO HENRIQUE E BRUNA BRITO. Claudio comenta que provavelmente não 

haverá suprimento das vagas referentes à pós-graduação. Após discussões, fica 

esclarecido que, até o estabelecimento do regulamento de eleição, os suplentes dos 

cargos em que houve vacância do titular, passarão a ser titulares destas vagas. Passa-se à 

discussão sobre o preenchimento das vagas de pesquisa e extensão, sendo esclarecido 

que, conforme regimento, tais vagas são preenchidas por meio de indicação dos pares, 

processo que será realizado em reunião a ser agendada. Bruno sugere que, antes, seja 

feita uma reunião para consulta dos nomes sugeridos pelos alunos para ocupar tais 

cargos. Cristiane fala sobre a necessidade dos representantes eleitos para representar o 

campus nas instâncias superiores trazerem retorno a este Conselho sobre informações, 

atualizações e demais assuntos de interesse do campus. FICA ESTABELECIDO O 

PRAZO DE 10 DE MAIO PARA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL 

PARA OS CARGOS (ELETIVOS) ATUALMENTE VAGOS NESTE CONSELHO. 

Item 3: Assuntos Gerais. 3.1: Bruno comenta sobre a situação do ar-condicionado de 

alguns laboratórios, informando que alguns não estão funcionando e questiona se há 

alguma possibilidade de cobrar a empresa com relação à manutenção. Alguns 

conselheiros reforçam que há outras salas com o mesmo problema. Cristiane informa 

que pode haver a solicitação de manutenção, porém, ressalta que, muitas vezes, o mau 

uso tem contribuído para a danificação dos aparelhos, comentando que têm ocorrido 

situações de uso do ar-condicionado com a porta aberta, acionamento sem uso do 
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controle, entre outros. Everton sugere que seja feito um reforço nas orientações para o 

bom uso e na divulgação da necessidade de que, aqueles que observarem algum mau 

funcionamento, repassem esta informação ao setor responsável. 3.2: Everton questiona 

sobre o suprimento da vaga da Gerência Acadêmica. Tiago informa que poucos deram 

retorno diante da consulta realizada com os servidores, ao que é respondido por Everton 

e Claudio sobre a necessidade de suprir a vaga, diante das demandas existentes na 

instituição. Tiago dá esclarecimentos e informa que, em breve, fará a indicação. 3.3: 

Fernando manifesta sua preocupação com o processo de compras, informando que os 

itens já foram demandados porém continuam não constando no sistema. Tiago sugere 

que seja incluído conforme o sistema permitir e elabore-se um memorando com relação 

aos demais. 3.4: Fernando questiona a reposição dos docentes que deixaram o campus 

ou a instituição, expondo a preocupação dos colegiados. Tiago esclarece que a 

necessidade de vagas é repassada ao MEC que, posteriormente, informa ao CEFET qual 

será o número de vagas atendidas, cabendo à instituição destinar as vagas para os campi. 

Claudio questiona como fica em relação aos docentes que saem por meio de 

transferência para outro campus, citando o exemplo dos professores Amilton e 

Jaqueline, ao que Tiago esclarece que houve um compromisso da Direção Geral para a 

reposição tanto no caso do Prof. Amilton, quanto no caso do Prof. Ronney, o qual não 

foi cumprido e já foi cobrado. Quanto à prof. Jaqueline, por ter sido transferida 

compulsoriamente por motivo de saúde, o processo é diferente. Everton sugere que o 

colegiado seja consultado antes destas liberações, ao que Tiago esclarece que não há 

ilegalidade na não consulta do colegiado, tendo sido respeitado todo o processo legal. 

Claudio informa que a transferência do prof. Amilton foi conversada entre os pares e a 

chefia, tendo ficado acordado que ele só sairia após a chegada de um substituto, o que 

não foi cumprido pelo mesmo. Fernando esclarece que a transferência do prof. Rafael 

Oliveira entre colegiados foi aprovada e registrada em ata. 3.5: Cristiane comenta sobre 

a necessidade de reposição dos TAEs e a não realização de concursos, esclarecendo que 

a quantidade de servidores é bem abaixo do previsto no modelo e comenta, também, 

sobre a saída de servidores que vieram para o campus sendo convocados de outros 

concursos. Fala, ainda, sobre a necessidade de outros profissionais, como assistente de 

alunos, e profissionais da área de saúde, como psicólogo, entre outros. A servidora pede 

ajuda deste Conselho para mobilização em relação a este assunto. Everton reforça a 

necessidade de atenção ao assunto, destacando que tal carência interfere no 

funcionamento da instituição. Tiago informa que a cobrança tem sido feita, porém não 

foi atendida até o momento. TIAGO PERGUNTA SE PODE ENVIAR UMA CARTA 

OU MEMORANDO, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO, EXTERNANDO A 

PREOCUPAÇÃO DESTE CONSELHO COM O ASSUNTO. A SUGESTÃO É 

APROVADA. 3.6: Cristiane comenta sobre a questão de segurança no campus e 

informa que trará o assunto ao Conselho em breve para discussão. 3.5: Retornando ao 

assunto anterior, Priscila sugere que seja feita uma tentativa de parceria com a Prefeitura 

Municipal para envio de um psicólogo ao campus ou que o Maracanã disponibilize um 

psicólogo para vir ao campus esporadicamente para orientações e trabalho de 

prevenção. Tiago informa que a parceria com a Prefeitura não é possível, mas a 

solicitação ao Maracanã pode ser feita. 3.7: Everton informa a aprovação do PPC de 
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Engenharia Metalúrgica. 3.8: Claudio informa a aprovação do curso de Pós-Graduação 

em Processos Industriais e que o PPC já foi aprovado. 3.5: Retornando ao assunto 

levantado por Priscila, Cristiane comenta que, devido à falta de servidores, é provável 

que a solicitação de envio de profissionais do Maracanã não seja atendida. Nada mais 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 14:26h. 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 

Secretária Executiva do Conselho Angra dos Reis 

SIAPE 2268250 

 

 
Tiago Siman Machado 

Presidente do Conselho Angra dos Reis 

SIAPE 1916370 

 


