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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 22 DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

Ao vigésimo segundo dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 13:09h, 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: O 

presidente convida os membros eleitos para assinar o termo de posse. Assinam o termo 

de posse respectivamente: Daniella de Paula Sousa Freitas (Suplente: Natália Vieira 

Grutes); e Bruna Rafaella Loiola (Suplente eleito anteriormente: Aldo Rosado 

Fernandes Neto). Tiago acrescenta sobre a importância da participação dos novos 

conselheiros de maneira efetiva e que as decisões do conselho sejam levadas à base 

pelos representantes. Item 2: O presidente abre para discussão do orçamento do 

exercício de 2018. O prof. Henrique propõe mudança na rubrica de passagens referente 

ao que seria repassado pela gestão aos docentes e que devem ser realocados para 

inscrição R$ 5.033,21. Discussões gerais sobre pagamento de inscrição nacionais e 

internacionais. Henrique acrescenta que a proposta não modifica o valor repassado para 

os servidores técnicos administrativos - TAE da GERAC. Natália pergunta sobre 

recurso de passagens para os TAE´s. Henrique responde que a proposta se aplica apenas 

aos docentes. Fernando pergunta de onde virá a recurso de inscrição internacional. 

Natalia irá checar e repassar a informação. Everton pergunta sobre aprovação dos itens 

discriminados na planilha de orçamento e pede que seja disponibilizado informações 

sobre execução do orçamento ao longo do ano, de maneira a deixar mais transparente a 

execução do mesmo. O presidente esclarece o processo de repasse do orçamento da 

escola e que o mesmo será encaminhado para a aprovação pelo CODIR do orçamento 
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total do CEFET/RJ. Gean sugere que o campus receba estagiários na área de 

administração para auxiliar os trabalhos da escola. O orçamento foi colocado para 

aprovação com o encaminhamento do prof. Henrique. Aprovado com apenas a 

abstenção do conselheiro Gean. Item 3: A professora Bruna Brito relembra o motivo 

pelo qual está atualmente com representante. Discussões gerais e o Prof. Jesus se 

prontifica, o qual é aceito pelos conselheiros. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 

encerrada. Foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Tiago Siman Machado, 

SIAPE 1916370. 

 

 

 
Tiago Siman Machado 

Presidente do Conselho Angra dos Reis 

SIAPE 1916370 

 


