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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 SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

DO CEFET/RJ, CAMPUS ANGRA DOS REIS, REALIZADA EM 02 

DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

 

Ao segundo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 13:12h, 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 inicia 

a reunião convidando o servidor Angelo para sua fala sobre a primeira pauta, referente à 

comissão mista sobre ponto eletrônico e encaminhamentos das reuniões realizadas. 

Angelo inicia dando um panorama geral sobre como foi composta a comissão e esclarece 

que foram realizadas diferentes reuniões com o Diretor Geral, sendo uma com 

representantes dos Técnicos Administrativos e outra com representantes dos docentes e, 

por isso, pode falar apenas sobre o que ocorreu nas reuniões com os Técnicos 

Administrativos. Esclarece, ainda, que houve certa dificuldade na primeira reunião, 

porém, a segunda reunião foi bem mais produtiva, esclarecendo diversos pontos de 

dúvidas, além do repasse de informações sobre as correspondências trocadas entre o 

CEFET/RJ e o Ministério Público. Angelo fala ainda sobre o TAC (Termo de 

Ajustamento de Conduta) recebido pela Direção Geral, onde consta que o Ponto 

Eletrônico deve ser implantado até Julho de 2018, esclarecendo que tal documento foi 

elaborado unilateralmente, ou seja, sem participação da direção do CEFET/RJ. Além 

disso, informa que este TAC ainda não foi assinado, pois o prazo já havia expirado e a 

direção ainda está tentando uma negociação para realizar as mudanças necessárias no 

documento, considerando que há pontos que ainda geram conflitos, inclusive com base 

legal. Reforça que o Diretor Geral se dispôs a fazer o possível para, ao menos, postergar 

a implantação. O servidor ainda informa que, considerando que o TAC não foi assinado, 

é possível que haja modificações ou que a implantação seja obrigatória até 2018, assim 

como é possível que seja exigida implantação imediata. Ele também reforça que nesta 

segunda reunião, o Diretor Geral se mostrou mais aberto à discussão sobre a 
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regulamentação das 30 horas. Sendo assim, é sugerido que haja uma comissão para 

identificar formas de viabilizar tal proposta, adequando-se à questão legal. Alessandro 

questiona se a flexibilização seria na intenção de cada servidor fazer sua carga horária 

diária, ao que Angelo esclarece que não: seria a regulamentação das 30 horas, com uma 

carga horária diária de 6 horas, sem almoço. Claudio sugere que seja formada uma 

comissão de Técnicos Administrativos fora deste conselho, a fim de consultar os setores 

administrativos, que seriam os interessados no assunto. Everton sugere que haja 

participação dos docentes apenas para haver repasse das informações e resultados obtidos. 

Antes dos encaminhamentos, Janaina sugere falar sobre a reunião dos Docentes referente 

à implantação do Ponto Eletrônico e Tiago passa a palavra para ela. Janaína informa que 

na reunião foi falado sobre a fragilidade dos argumentos apresentados ao Ministério 

Público, que eram a semelhante atuação de Docentes EBTT (Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico) e MS (Magistério Superior) e a legislação que isentaria a implantação do 

Ponto Eletrônico para MS. Janaína fala sobre a segunda reunião, onde foram levados os 

novos argumentos, como a utilização de uma mesma RAD e a não realização de novos 

concursos para carreira MS. Esclarece, ainda, que, ao final da reunião, os docentes 

também não concordaram com a assinatura da TAC. Angelo e Tiago reforçam que o 

responsável pela assinatura da TAC é o Diretor Geral e que, em caso de negativa, ele 

pode ser responsabilizado pessoalmente por tal fato. Tiago abre a oportunidade para 

encaminhamentos. Angelo sugere a formação da comissão. Tiago sugere que seja mantida 

a comissão do ponto eletrônico para tratamento apenas deste assunto e a formação de uma 

nova comissão para tratar do assunto referente a regulamentação das 30 horas, e possível 

participação de um docente, conforme sugestão do Everton. Henrique sugere que não há 

necessidade de um docente nesta comissão e que as informações poderiam ser repassadas 

pelos servidores administrativos integrantes da comissão. TIAGO ENCAMINHA PARA 

A FORMAÇÃO DA COMISSÃO, A QUAL É COMPOSTA POR ELISABETH 

PARKUTZ E RODRIGO PARKUTZ. ESTES FICAM RESPONSÁVEIS PELO 

LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS NOS SETORES. FICA 

DEFINIDA UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONPUS PARA 19 DE 

JUNHO DE 2017, ONDE SERÃO APRESENTADOS OS RESULTADOS OBTIDOS, 

OS QUAIS DEVERÃO SER APRESENTADOS EM UMA REUNIÃO COM A 

DIREÇÃO GERAL NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. Item 2: Tiago esclarece que 

esteve ontem, 01 de junho de 2017, em reunião com o Diretor Geral e a Gerente 

Administrativa do Campus para apresentação do novo Gerente Acadêmico, Henrique 
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Varella Ribeiro, o qual também esteve na referida reunião. Tiago fala sobre a escolha 

deste nome e parabeniza Henrique. Fala, também, sobre a boa aceitação da Direção Geral 

com relação a esta escolha. Esclarece que houve divergências entre o trabalho da Direção 

e da Gerência Acadêmica, dentre outros problemas que motivaram o afastamento do 

servidor Ronney do referido cargo. Tiago pede que haja um trabalho conjunto para que 

seja mantida a normalidade e o bom funcionamento do Campus. Angelo sugere que seja 

feita por este conselho uma moção de apoio à direção pelo bom trabalho feito e 

reconhecimento pela atitude democrática na escolha. Tiago agradece o apoio, mas pede 

cuidado pois tal atitude pode, futuramente, gerar o entendimento de obrigatoriedade de 

escolha por eleição ou consulta, o que pode acarretar problemas com possíveis escolhas 

eletivas de servidores que tenham linha de pensamento divergente dos objetivos da gestão 

como um todo, gerando atritos com interferância no trabalho da instituição. Rodrigo 

sugere que a moção seja feita apenas em apoio à direção, no intuito de diminuir a 

insegurança por parte de muitos alunos, bem como trazer à normalidade. Gean questiona 

se Henrique manterá a mesma linha de trabalho do antigo gerente, expondo que a 

principal dúvida dos alunos refere-se à internacionalização. Tiago informa que tal assunto 

já foi tratado entre a direção e o novo gerente e esclarece que a internacionalização, a 

dupla titulação, o CIEEMAT, entre outros, estão relacionados à instituição e continuarão 

tendo apoio da mesma em sua realização, a despeito de quem esteja ocupando tal cargo. 

Angelo encaminha para a elaboração da moção de apoio. Tiago esclarece que a moção 

precisa ser apresentada e aprovada neste conselho. Jesus questiona a quem seria 

encaminhada esta moção e Rodrigo esclarece a finalidade de uma moção, explicando que 

será divulgada internamente para conhecimento, inclusive, dos alunos. TIAGO ABRE A 

VOTAÇÃO PARA O ENCAMINHAMENTO, QUANDO TODOS VOTAM A FAVOR, 

COM ABSTENÇÃO APENAS DO DISCENTE BRUNO. RODRIGO FICA 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA MOÇÃO E SERÁ AUXILIADO PELOS 

CONSELHEIROS ALESSANDRO E GEAN. Item 3: Assuntos Gerais. 3.1: Henrique 

agradece o apoio de todos, especialmente de Janaína, que permanece como substituta da 

Gerência Acadêmica. Tiago também agradece e parabeniza o trabalho de Janaína. Gean 

questiona se já houve a definição do novo Coordenador da Engenharia Metalúrgica, ao 

que Tiago e Henrique esclarecem que ainda haverá eleição no colegiado. Nada mais 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 14:20h. 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 


