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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 16 DE 

MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

 

Ao décimo sexto dia do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 13:13h, 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 5ª sessão ordinária 2016, 9ª sessão extraordinária 2016 e 1ª sessão extraordinária 2017 

foram aprovadas sem ressalvas. Item 2: Tiago convida a servidora Elisabeth para falar 

sobre a prestação de contas 2016. A servidora explica o funcionamento da planilha 

enviada, dando maior detalhamento sobre a questão do transporte rodoviário. Tiago 

explica outros detalhes sobre o contrato que já existia com uma empresa que trabalha com 

o sistema CEFET/RJ todo e outro contrato com uma empresa local, citando os valores de 

cada. Elisabeth aborda o item “Material de Laboratório”, informando que os atuais 

responsáveis pela guarda desses materiais não têm conhecimento específico sobre a 

periculosidade e estrutura de armazenamento destes. Sendo assim, foi elaborado um 

check-list e enviado para os docentes responsáveis pela área de Química para aprovação 

e que não houve nenhum retorno até o momento. A docente Raquel se manifesta dizendo 

que soube há pouco tempo de sua responsabilidade sobre o laboratório e está envolvida 

com a organização para a visita do MEC. Cristiane faz algumas considerações sobre a 

situação, ressaltando que os responsáveis pelos demais laboratórios também devem 

informar caso haja algum material com essas mesmas características. Raquel esclarece 

qual seria o procedimento correto e informa que está organizando da melhor maneira 

possível com os recursos que há no momento. Solicita, ainda, que toda entrada de 

reagentes químicos e/ou materiais desse tipo passe por ela. Elisabeth esclarece mais 

alguns detalhes sobre o funcionamento de compras. Gean informa que chegou após o 

início da fala da servidora e pede que seja falado novamente sobre o valor de transporte 

rodoviário e Tiago esclarece suas dúvidas. Everton questiona os itens de “Reforma do 
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Bloco B” e “Substituição da Cobertura do Lab. De Mecânica – bloco B”, onde consta 

“Maracanã” e pergunta se esses recursos vieram do Maracanã. Tiago e Elisabeth explicam 

que a cobertura foi feita com recursos da DIRAP e a reforma do bloco B foi com recurso 

misto (Maracanã e Angra dos Reis). Gean questiona o item “Material Esportivo”, ao que 

Elisabeth expõe que nenhuma empresa manifestou interesse. Gean sugere que seja pedida 

uma maior quantidade de itens, haja visto que geralmente o motivo de desinteresse é pela 

baixa quantidade solicitada. Everton questiona sobre “Diárias e Passagens” e Elisabeth 

informa que o valor exposto na planilha é apenas o que foi realmente gasto. Elisabeth 

pede a todos que haja moderação no uso de papel, considerando que o gasto está muito 

alto. Alessandro questiona sobre o uso dos valores de “Diárias e Passagens” e Tiago 

esclarece como foi feito no ano anterior, atendendo a pelo menos uma demanda por 

servidor, desde que solicitadas no início do ano, e como ficou estabelecido para o ano 

corrente. Elisabeth esclarece que o valor recebido em diárias pelo servidor é calculado 

automaticamente pelo sistema, considerando diversos fatores relacionados a ele, como 

valor recebido de vale-transporte, função gratificada, entre outros e explica que não há 

como um servidor estipular ou alterar o valor que alguém receberá. Alessandro sugere 

algumas melhorias para os próximos anos. Elisabeth questiona como ficará a situação de 

viagens internacionais esse ano e Tiago esclarece que não haverá liberação de recursos 

para isso, considerando o alto custo dessas demandas e o baixo orçamento 

disponibilizado, e expõe algumas exigências feitas quando da realização de viagens 

internacionais, ainda que com recursos próprios. Item 3: Janaína passa a falar dos pontos 

mais importantes do PPC. Gean questiona se os alunos de uma graduação poderiam fazer 

as disciplinas de introdução de outra graduação como “Optativa”. Os docentes esclarecem 

os objetivos das disciplinas introdutórias e das optativas e explicam que as ementas e 

conteúdos dos cursos são bastante diferentes. Henrique faz uma observação quanto à 

ausência de pré-requisitos em algumas disciplinas. Claudio informa que uma disciplina 

comum entre a Engenharia Elétrica e a Engenharia Mecânica está com pré-requisitos 

diferentes e Janaína informa que pode ter sido erro de digitação e que verificará. Tiago 

questiona se é realmente obrigatório que seja igualada, ao que Janaína responde que sim, 

pois o código da disciplina é o mesmo para as duas graduações. Tiago fala sobre alguns 

novos projetos de extensão existentes e sugere que sejam incluídos no PPC, o que torna 

obrigatória a destinação de recursos por parte da instituição. Gean questiona como é feita 

a inclusão de grupos/projetos de extensão, por exemplo, após a aprovação do PPC, ao que 

Janaína explica o passo a passo das alterações. Esclarece, ainda, que o PPC é um 
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documento atualizado constantemente e que pequenas alterações são feitas com 

frequência, não sendo necessário, nesses casos, realizar novamente todo o processo que 

é feito quando da aprovação do PPC completo. Tiago sugere que seja tirada a 

especificação dos nomes dos projetos na tabela de pontuação das extensões, a fim de não 

prejudicar os alunos que participarem de projetos que venham a surgir posteriormente. 

Andrea sugere que seja incluído um item para pontuar a participação em eventos culturais. 

Bruno questiona como fica a situação dos alunos que já cursaram alguma disciplina que 

foi excluída, ao que Janaína responde que pode ser considerada disciplina “Optativa Além 

da Curricular”. Bruno questiona a disciplina “Tópicos em Computação Aplicada”, ao que 

Janaína e Raphael Vilamiu explicam como surgiu e como será a disciplina. Sobre a 

bibliografia, que foi deixada em aberto, fica acordado que será verificada a possibilidade 

de manter dessa forma ou a necessidade de definir a bibliografia. Tiago coloca o 

documento em aprovação. O PPC É APROVADO SEM RESSALVAS, 

CONDICIONADO ÀS ALTERAÇÕES SOLICITADAS. Item 4: Tiago faz a leitura da 

justificativa de ausência apresentada por Gean, referente a 07/02/2017 e coloca em 

aprovação. A JUSTIFICATIVA É APROVADA SEM RESSALVAS. Item 5: Assuntos 

Gerais. 5.1: Tiago esclarece que em breve será realizada a eleição para suplente de 

discente de graduação. 5.2: Claudio fala sobre sua preocupação com a constante 

depredação do patrimônio da instituição. Tiago fala sobre a colaboração dos alunos em 

sua maioria e esclarece que a conscientização deve ser um trabalho de todos, a fim de 

evitar a necessidade de limitação de acesso às salas. 5.3: Raphael Vilamiu questiona sobre 

a veracidade dos boatos de expansão do CEFET/RJ Angra dos Reis com a criação de um 

novo polo na Japuíba. Tiago explica que há muito tempo há conversas entre a instituição 

e a Prefeitura Municipal sobre tal assunto e que no momento o espaço discutido é onde 

havia sido implantado um polo CVT/FAETEC, o qual não tem sido utilizado. Tiago 

esclarece, ainda, que na última conversa entre CEFET e Prefeitura Municipal ficou 

acordado que ele teria um tempo para estudar o caso. Raphael Vilamiu pede que as 

informações sejam repassadas com clareza e que haja consulta na instituição, a fim de 

evitar o aumento dos boatos. Everton questiona se a abertura de novos cursos deve passar 

pelo conselho, ao que Tiago confirma. Tiago esclarece que tal expansão, caso seja 

realizada, não poderá sacrificar a atual estrutura do Campus. Nada mais havendo a tratar, 

a reunião foi encerrada às 14:44h. 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. 
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Pâmela Gomes Berbert 

Secretária Executiva do Conselho Angra dos Reis 

SIAPE 2268250 

 

 
Tiago Siman Machado 

Presidente do Conselho Angra dos Reis 

SIAPE 1916370 


