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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 06 

DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

Ao sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 13:10h, pela Conferência 

Web RNP, reuniram-se sob a presidência do Prof. Everton Pedroza dos Santos, os 

conselheiros: Priscila Fabiana Paulo dos Santos, Elisabeth Couto Parkutz Costa Nelson, 

Gláucia Domingues, Nestor Proenza Perez, Luiz Alberto dos Santos, Camila Barreto 

Fernandes, Henrique Varella Ribeiro, Luís Fernando dos Santos, Jesus Alfonso Puente 

Ângulo, Rodrigo Veloso Parkutz, Ângelo Márcio da Silva, Marcelo dos Reis Farias, Carla 

Cristina Almeida Loures, Eduardo Adame Salles e Renan Cardoso Machado de Souza. 

Item 1: O presidente passou para o expediente inicial comentando sobre a substituição 

na secretaria do CONPUS, saindo a servidora Andréa e assumindo a função o servidor 

Guilherme. Everton explicou que a servidora pediu dispensa da função para melhor se 

dedicar às suas tarefas na SERAC, agradecendo tanto à Andréa, pelo período como 

secretária, como ao Guilherme, por ter aceitado a função. Everton prosseguiu informando 

sobre a assunção do novo diretor geral do Cefet/RJ, Maurício Motta. Everton explicou 

que relatou para a direção geral sobre os trabalhos realizados em nosso campus e que 

houve alterações na direção de alguns outros campi e que, a princípio, a gestão local 

continuará até o período de eleições. Everton prosseguiu informando sobre os novos 

coordenadores, ainda não portariados, relativos ao ofício GERAC de número nove, de 

dois mil e vinte um. Everton informou que na coordenação do curso de engenharia elétrica 

a docente Camila solicitou dispensa e, após reunião de colegiado, foi definido o docente 

Ezequiel da Silva Oliveira para o cargo. Informou que na coordenação do curso técnico 

em mecânica, a docente Fernanda Lopes solicitou dispensa em reunião de colegiado, 

sendo definido o nome do docente Ezequiel Silva Oliveira como novo coordenador. 

Everton prosseguiu para a informação das alterações nos substitutos eventuais, relatando 

que na coordenação de engenharia mecânica saiu a docente Bruna Abib e assumiu o 

docente Rafael Santos, que na coordenação de engenharia elétrica saiu o docente Ezequiel 

da Silva Oliveira e assumiu o docente João Pedro Lopes Salvador e que na coordenação 

do curso técnico em mecânica saiu a docente Gláucia Domingues. Everton informou que 

a docente Priscila solicitou sua saída da GERAC. Everton agradeceu a docente pelos 

serviços prestados e disse que Gláucia se prontificou a colaborar na função, pelo qual 

também agradeceu e comentou sobre esta transição na gerência acadêmica e substituição 

eventual na direção do campus. Everton informou que Priscila será a nova substituta 
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eventual da coordenação do curso técnico em mecânica. Camila agradeceu a todos pelo 

tempo como coordenadora, o apoio da gerência e demais colegas. Everton agradeceu e 

ressaltou que espera excelente condução na coordenação por Ezequiel. Ângelo agradeceu 

à Priscila pelos serviços prestados e disse que se sente honrado por ter sido chefiado por 

ela. Parabenizou ainda Gláucia e os demais colegas que estão assumindo as demais 

funções. Ângelo relatou sobre reclamações de alunos por conta do não pagamento dos 

auxílios PAE, PAEm, PAED, e perguntou qual a posição da instituição e previsões. 

Everton explicou que a informação mais atual é que a LOA foi aprovada, mas aguarda 

sanção da Presidência da República e que o Cefet não possui ainda o repasse para 

pagamento das bolsas. Everton informou que os kits de cestas básicas estão disponíveis 

no Maracanã, aguardando retirada e posterior agendamento para entrega. Ângelo 

ressaltou sobre as reuniões do CODIR, sobre a nova direção geral e indicações de 

diretores sistêmicos e de campi. Parabenizou mais uma vez a gestão local. Everton disse 

que está atento às mudanças. Henrique informou sobre a comissão especial de revisão do 

PPC do curso técnico em mecânica, explicando sobre o vencimento iminente do 

cronograma e solicitação de extensão do prazo. Henrique fez a exposição virtual do 

cronograma e demais detalhes para melhor entendimento dos conselheiros. Item 2: 2.1. 

Everton avançou para a ordem do dia, de análise e aprovação da proposta de trabalho do 

convênio do Cefet/RJ campus Angra dos Reis com a Eletronuclear para o triênio 2022-

2024. Everton expôs virtualmente o plano e relatou que houve uma reunião extraordinária 

no último dia quinze de janeiro, conduzida pela docente Priscila, onde foi apresentado o 

plano de ação, desculpando-se ainda pelo atraso, devido à mudança nas datas, em busca 

de tempo para uma análise mais completa. Everton explicou que Priscila enviou um ofício 

circular para as chefias explicando como ocorreria a atualização do plano de trabalho. 

Everton explicou sobre a nova data, do próximo dia nove de abril, do prazo limite para 

lançamento das demandas de compras no sistema PGC e que se manteve a data do 

próximo dia quinze de abril para o envio para a Eletronuclear para aprovação interna. 

Everton passou a palavra para a conselheira Elisabeth. Elisabeth alertou os conselheiros 

para a conferência dos itens na planilha e respectivas quantidades. Explicou que, uma vez 

aprovada a demanda, esta será a definitiva. Elisabeth alertou sobre o item composto por 

quatro poltronas e uma mesa, não sendo possível a alteração solicitada pela coordenação 

de engenharia metalúrgica para um conjunto de seis. Explicou ainda, com auxílio de 

exposição virtual de planilha, sobre os cálculos para o valor total das demandas. Elisabeth 

relatou que o representante da Eletronuclear junto ao convênio solicitou que fosse 

alterado o mínimo possível do plano de trabalho. Elisabeth explicou, por meio de 

exposição virtual, o cronograma de execução e de desembolso. Elisabeth ressaltou sobre 

o valor da primeira coluna, relativo à placa visual que ficava em frente ao bloco B, e que 

se rasgou com o tempo, explicando que não será possível fazer a aquisição de uma nova 

com recursos da Eletronuclear, devendo ser feita com recursos próprios, uma vez que já 

foi contemplada pelo convênio. Everton corroborou com as explicações de Elisabeth.  

Elisabeth abriu espaço para os conselheiros contribuírem com sugestões, alterações ou 

dúvidas antes da aprovação. Elisabeth explicou que alguns itens não foram incluídos 

porque serão adquiridos em outra etapa ou já foram demandados. Everton abriu espaço 
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para os conselheiros levantarem dúvidas. Ângelo perguntou sobre a real possibilidade de 

o convênio ser cumprido, dado o longo tempo de espera pelos recursos. Elisabeth explicou 

que há previsão do convênio na LOA da Eletronuclear do próximo ano, sendo esta a 

primeira etapa para obtenção dos recursos. Everton reforçou que, na última reunião do 

dia vinte e dois de dezembro, o responsável explicitou o interesse de cumprimento do 

convênio. Everton explicou ainda ser necessário o aditamento do convênio. Ângelo 

agradeceu pelas informações e questionou que nas planilhas constam muitos materiais de 

laboratório, sugerindo então que o CONPUS crie uma comissão para acompanhar a 

instalação e alocamento destes materiais, devido às limitações de espaço e estrutura do 

campus, evitando assim desperdício ou sucateamento de materiais e equipamentos. 

Everton disse que é pertinente o questionamento e explicou que há uma coluna na planilha 

para a destinação e layout da estrutura que receberá o equipamento. O docente Rafael 

Oliveira questionou sobre o equipamento compressor, aproveitando o momento para 

solicitar a inclusão de duas unidades para a engenharia mecânica. Elisabeth disse ser 

possível a atualização e inclusão. Everton abriu novamente o espaço para contribuições e 

explicou que apenas cinco itens ficaram de fora da planilha, devido a questões de espaço 

físico ou orçamentárias, mas que podem ser inseridos no PGC futuramente. Everton abriu 

uma enquete virtual para passar ou não para o encaminhamento de votação. Todos os 

conselheiros sinalizaram para passar para o encaminhamento. Elisabeth questionou se a 

aprovação seria para a primeira proposta para dois mil e vinte e dois ou para o plano 

inteiro. Everton explicou que ficaria a critério dos conselheiros e, não havendo objeção, 

poderia ser aprovado todo o plano. Ângelo sugeriu que seja aprovado o plano inteiro, uma 

vez que já foi previamente enviado para apreciação de todos os conselheiros. Não houve 

objeções. Logo após, fez-se a VOTAÇÃO PARA A APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE 

ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO CEFET/RJ CAMPUS 

ANGRA – ELETRONUCLEAR PARA O TRIÊNIO 2022-2024. APROVADO POR 

QUATORZE VOTOS. A conselheira Carla ficou sem conexão no momento da votação. 

O conselheiro Jesus se absteve do voto. Everton fez agradecimentos pelo trabalho e 

empenho de todos. Elisabeth explicou que irá mandar um e-mail para as coordenações 

com os itens que ela não conseguiu encontrar o CATMAT, e que necessita deste código 

para inclusão no PGC. O conselheiro Luiz Alberto questionou sobre o andamento da outra 

planilha do PAC, se encontra-se encaminhada. Elisabeth explicou que existem alguns 

itens de permanente que necessitarão de uma análise para ver se realmente serão 

adquiridos e que a maior parte das coisas foram duplicadas pela demanda para inclusão 

em 2022. Explicou ainda que aquela planilha está sendo incluída pela SEACO com estas 

dúvidas, em especial no quesito permanente, e o que for relativo à compra sistêmica não 

acontecerá neste momento. Elisabeth perguntou para Luiz Alberto se havia algum item 

especial para questionar. Luiz Alberto explicou que não, que apenas queria saber se a 

planilha dará conta de futuras compras a fim de planejamento dos laboratórios. Elisabeth 

explicou que a SEACO está trabalhando em duas atas, ainda em fase de confirmação das 

demandas. Everton agradeceu a todos pelas contribuições. Nada mais havendo a tratar, a 

reunião foi encerrada às 14:14h. Foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, 
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Guilherme de Souza Monteiro, SIAPE 2325422, e pelo presidente do Conselho, Everton 

Pedroza dos Santos, SIAPE 2191953. 

 

 

 

 

 

Guilherme de Souza Monteiro 

SIAPE 2325422 

 

 

 

 

 

Everton Pedroza dos Santos 

Presidente do Conselho Angra dos Reis 

SIAPE 2191953 
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