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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 22 DE 

FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

Ao vigésimo segundo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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 2017 e 6ª sessão ordinária 2017 foram aprovadas sem ressalva. 

Item 2: Elisabeth passa falar sobre as pequenas atualizações da prestação de contas 2017. 

Tiago esclarece o motivo de incluir este item novamente na pasta, considerando as 

aquisições feitas em momento posterior à prestação de contas realizada em dezembro de 

2017. Item 3: Tiago passa a falar sobre a representação no PICD (Plano Institucional de 

Capacitação de Docente). Esclarece que em 2016 este conselho encaminhou o prof. 

Ronney, então Gerente Acadêmico, para representar o campus. Considerando que este 

servidor não encontra-se mais no campus e que havia uma reunião agendada para 26 de 

fevereiro, Tiago explica que solicitou à prof. Bruna Brito, representante de pesquisa neste 

conselho, que compareça à reunião. Porém, é necessário que se faça uma nova consulta 

no CONPUS para indicação de um nome em definitivo. Alessandro questiona se o nome 

indicado precisa ser membro do CONPUS, ao que Tiago responde que seria o ideal. 

Claudio sugere que o indicado seja um doutor. Tiago questiona se Bruna poderia 

continuar representando o campus, ao que ela responde que sim, ressaltando que, caso 

haja outro interessado, ela pode abrir mão. Fica definido que a indicação será feita após 

a entrada dos novos conselheiros. Item 4: Tiago passa a falar sobre a necessidade de 

formação de comissão para elaborar a Resolução de Eleição deste conselho. Elisabeth 

questiona se há algum documento deste tipo no Maracanã. Tiago esclarece que há 

regimento sobre eleição em boa parte dos conselhos do Maracanã, os quais estavam sendo 

utilizados como base no CONPUS Angra. Rodrigo se coloca à disposição como TAE na 

composição da comissão. Alessandro propõe que esta seja formada por três pessoas, 
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sendo um conselheiro representante docente, um representante TAE e um representante 

discente. HENRIQUE FAZ ENCAMINHAMENTO DE QUE A FORMAÇÃO SEJA 

DEIXADA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO, APÓS A ENTRADA DOS NOVOS 

MEMBROS. O ENCAMINHAMENTO É ACEITO. Item 5: Assuntos Gerais. 5.1: Tiago 

fala sobre a saída do prof. Amilton da representação no NPPD (Núcleo Permanente de 

Pessoal Docente) e esclarece que, em breve, será necessário fazer uma consulta para 

encaminhamento de novo representante. 5.2: Bruno questiona sua situação no conselho, 

como vencimento do mandato, considerando que foi eleito como suplente de Gabriel e, 

após a saída deste, automaticamente foi colocado como titular, havendo nova eleição para 

suplente. Tiago esclarece que não está claro no regimento do conselho o que deve ser 

feito neste tipo de situação e que, após a elaboração da Resolução de Eleição, isto ficará 

definido como padrão em todas as situações semelhantes. 5.3: Bruno expõe uma demanda 

dos alunos, que solicitam a abertura do portão lateral, especialmente no horário de entrada 

pela manhã, facilitando a logística destes. Tiago informa que a Resolução 01/2017, 

referente ao acesso ao campus, estabeleceu os horários de abertura do referido portão e 

questiona Elisabeth se houve alguma informação da Subprefeitura do campus sobre o não 

funcionamento do que foi definido na resolução, ao que Elisabeth responde que não foi 

informada. Tiago diz que vai checar as informações. Fernanda Lopes sugere a abertura 

deste portão nos horários de intervalo, considerando que o tempo é curto e visando a 

facilidade de acesso dos alunos. Elisabeth reforça que o retorno das aulas se deu 

recentemente e este pode ser o motivo da não adequação à resolução. Fernando fala sobre 

atraso por vezes causado aos alunos pela dificuldade de passagem na entrada principal 

devido ao trânsito de maquinas e caminhões na rua e pela frequente necessidade de 

motoristas subirem com os carros nas calçadas. Elisabeth esclarece a dificuldade com o 

funcionamento do portão lateral devido à falta de local apropriado para passagem de 

pedestres e de bicicletas por dentro do campus e, também, com relação ao horário. 

Fernanda Lopes fala sobre ausência de calçada apropriada também na rua da entrada 

principal. Elisabeth informa que já foi solicitado à Prefeitura Municipal que faça os 

reparos, tendo sua fala reiterada por Tiago. 5.4: Fernando questiona sobre a previsão 

orçamentária para 2018. Tiago informa que as eleições e a intervenção militar no Rio de 

Janeiro interferem diretamente nesta questão. Esclarece, ainda, que o orçamento anual é 

sempre apresentado no mês de agosto no ano anterior e deveria ser aprovado até o fim 

daquele ano, o que não ocorreu em 2017, e informa que, até o momento, o orçamento 

ainda não foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 13:52h. 



 

3 
 

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 


