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ATA DA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

DO CEFET/RJ, CAMPUS ANGRA DOS REIS, REALIZADA EM 18 

DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE. 

 
Ao décimo oitavo dia do mês de novembro de 2015, às 13 horas e 30 minutos, no auditório do 

Cefet/RJ Campus Angra dos Reis, situado na Rua do Areal, no 522, Parque Mambucaba, Angra 

dos Reis, reuniram-se sob a presidência do Diretor do Campus, professor Tiago Siman, os 

seguintes conselheiros: Raphael Gustavo D´almeida Vilamiu, Glauco J. V. Nobrega (suplente), 

Cristiane de Melo Cabral França, Jesús Angulo, Fernanda Lopes Sá, André Celestino Martins, 

Alessandro Luiz R. de Oliveira, Andrea H. Bernardes, Angelo Márcio da Silva, os convidados 

Rodrigo Parkutz e Alexandre P. Oliveira e a secretária Isabela Costa da Silva. O presidente, Tiago 

Siman, abre a reunião com a finalidade de definir os critérios a serem adotados nas eleições para 

composição dos membros integrantes deste Conselho. Os conselheiros estabeleceram que 

haveriam 8 vagas para membros do Conselho, que são as seguintes: um representante docente, 

dois representantes administrativos (suplentes), um representante da extensão (suplente), dois 

representantes discentes de Nível Médio Técnico e dois representantes de Ensino Superior.  

Deste modo, a servidora Cristiane de M. C. F propôs que o calendário das eleições para membros 

do conselho fosse revisto, a fim de que haja tempo hábil para a organização dos candidatos. 

Portanto, ficou definido o calendário para as eleições do Conselho campus Angra dos Reis – 

CONPUS – para os dias 25/11/2015 e 26/11/2015, com as inscrições sendo realizadas no 

Gabinete do campus Angra dos Reis. E nos dias 02/12/2015 e 03/12/2015 ocorrerão as eleições. 

Dentre os membros discentes, ficou decidido que haveriam eleições somente para o Nível 

Técnico. Para os membros da Graduação serão abertas eleições somente no ano que vem.  Ficou 

acordado pelo conselho que cada membro terá direito a um voto durante as eleições e, mesmo 

que pertença a mais de uma categoria, terá que escolher apenas uma categoria em que deseja 

votar. Com relação à candidatura, para membro representante de Extensão e Pesquisa, Cristiane 

de M. C. F. propõe que todos os alunos com vínculo no projeto de extensão possam votar e 

serem votados. Já Andréa H. B. propõe que os alunos envolvidos na extensão possam votar, mas 

que somente servidores envolvidos na extensão nos últimos 3 anos possam ser votados. Em 

contrapartida,  Alessandro L. R. O propõe que quem participe do projeto nos últimos 3 anos, 

exceto os discentes, possam votar e ser votados. Diante das três propostas, o presidente exerceu 

o voto de qualidade, decidindo que passaria a valer a proposta de Alessandro L. R. O. Durante a 

reunião ficou acordado que nos casos em que haja vaga para titular e suplente, deverá haver 

chapa. No caso em que houver apenas vaga para suplente, a candidatura será individual. O voto 

deverá ser secreto e nominal. Cristiane de M. C. F propõe que o Conselho decida como a 

Comissão será composta e sugere que a comissão de eleição seja composta por no mínimo um 

representante de cada categoria. Desta forma, o presidente indicou os candidatos para a 

Comissão, que foram: Alessandro L. R. O, André C. M.  e Andrea H. B. Ao final da reunião, a 

coordenadora do curso Técnico em Mecânica, Fernanda Lopes, apresentou ao conselho um 



novo modelo curricular para o Projeto Político Pedagógico – PPC –  do curso  Tecnico em 

Mecânica. Os membros debateram sobre as novas mudanças. Tiago convocou todos para a 

próxima reunião dia 25/11/2015 às 13:00h. A reunião finalizou-se às 16:00h. Nada mais havendo 

a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Isabela Costa da Silva, SIAPE 

2181649, e pelo presidente do Conselho, Tiago Siman Machado, SIAPE 1916370. 
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