
 
 

ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CEFET/RJ, CAMPUS ANGRA DOS 

REIS, REALIZADA EM 03 DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE.   

 

Ao terceiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às treze horas e seis minutos, pela 

conferência web RNP, reuniram-se sob a presidência do professor Tiago Siman Machado os 

conselheiros: Cristiane Melo Cabral, Fernanda Lopes, Nestor Proenza Perez, Everton 

Pedroza dos Santos, Camila Fernandes, Henrique Varella Ribeiro, Ângelo Marcio da Silva, 

Rodrigo Parkutz, Daniella de Paula Souza Freitas, Luís Fernando dos Santos, Aldo Rosado 

Fernandes Neto, Marcelo dos Reis Farias, Carla Cristina Almeida Loures, Renan Machado. 

O presidente do Conselho iniciou a sessão e colocou para aprovação a ata da primeira sessão 

ordinária do dia 12 de fevereiro de 2020. Em seguida a conselheira Daniela membro da 

comissão eleitoral pediu para corrigir à composição da comissão e retirar o nome de Henrique 

Varella. Acrescentou que a comissão eleitoral é formada por ela , pelo docente Jesús e pelo 

discente André Victor. Em seguida a ata foi aprovada. Tiago prosseguiu para a ordem do dia, 

item 2.1 Recomendações Comitê COVID 19. Lembrou que na última sessão do Conpus foi 

discutido quanto a composição deste Comitê Local e que teria ficado acordado que esta 

formação seria a do próprio Conselho e que a distribuição dos trabalhos entre os grupos 

ficaria para a próxima sessão. Tiago colocou que ainda mantinha a sugestão de composição 

do Comitê como proposto no documento apresentado na última sessão. Tiago colocou o 

espaço aberto para comentários. Os conselheiros Daniela, Everton e Ângelo se 

manifestaram. A conselheira Daniela falou que tinha dúvidas sobre a forma de composição 

dos GTs e de  como os membros seriam convidados e quais seriam as atribuições do comitê 

e do GTs. Thiago explicou que não teria muito entendimento sobre esta informação uma vez 

que defendia a outra proposição, e convidou as conselheiras Cristiane e Camila a explicarem 

uma vez que a proposta havia partido delas. A conselheira Cristiane explicou que com relação 

a composição dos grupos de trabalho poderá ser feita por convocação ou convite para que 

os membros possam participar do GTs. Mas enfatizou que mesmo que o servidor não se 

inscreva ou não aceite participar de um GT é interessante lembrar que todos os setores 

deverão participar quando solicitados com alguma informação. Continuou falando que o 

comitê será um órgão que irá deliberar de acordo com as apresentações dos grupos de 

trabalho. O conselheiro Ângelo acrescentou na fala de Cristiane que o comitê ter ficado dentro 

do Conpus é uma questão regimental mas que outros membros que não participam do 

Conpus poderão participar do comitê local como havia sido definido na última sessão. Tiago 

colocou que não seria uma questão regimental uma vez que a proposição apresentada 

também incluia o Conpus. O conselheiro Everton colocou que trazer o comitê para o Conpus 

havia sido um pedido e que com relação aos grupos de trabalho, a participação de outros 

membros externos ao Conpus será sempre muito enriquecedor. Continuou colocando que os 

grupos de trabalho devem ter datas preestabelecidas para apresentação dos seus estudos 

pelo tempo limitado que se tem para a confecção deste documento. O conselheiro Ângelo 

reforçou que a garantia de ampla participação de todos os servidores externos ao Conpus 



ficou claramente exposto na última sessão e reforçou que com relação aos grupos de trabalho 

interessante seria focar no retorno às aulas de forma remota ou híbrida porque 

presencialmente o MEC suspendeu até dezembro de 2020. Continuou falando que devia se 

partir para a discussão do planejamento para o segundo semestre porque os alunos estão 

ansiosos e precisam de respostas sobre o retorno às atividades acadêmicas mesmo que de 

forma remota e colocou por fim que acharia interessante que na sessão de hoje deveria se 

definir a composição dos grupos de trabalho.  Em seguida a conselheira Daniela pediu a 

palavra e explicou que entende que quanto ao regimento cabe ao Conpus formar um comitê 

mas não ser ele próprio e que entendeu que o Conselho preferiu que o comitê ficasse restrito 

a este Conselho. Continuou falando que sendo a composição do comitê o próprio conselho a 

representação docente se torna ampla e se restringe a representação dos alunos e dos 

técnicos administrativos nos grupos de trabalho. Continuou questionando sobre as 

atribuições do Comitê e dos grupos de trabalho e de como será a participação dos membros 

nestes grupos, se será participação livre ou por convocação. Em seguida, Tiago retomou e 

colocou para os conselheiros que o interessante agora seria discutir os temas dos grupos de 

trabalho e como se daria a formação destes, se por convocação ou convite. O conselheiro 

Everton colocou que sente falta de um grupo de estudo ligado à área pedagógica/acadêmica 

que possa nortear o retorno das atividades acadêmicas e traçar estratégias tanto para o 

Ensino, como para a Pesquisa e a Extensão . Sugeriu também a aplicação de um questionário 

voltado aos alunos para que se possa entender a realidade destes para que o planejamento 

de retorno possa ser o mais aplicável possível. Em seguida a conselheira Camila pediu ao 

Thiago se seria possível colocar na tela a proposição dos grupos de trabalho proposta na 

última sessão, proposta esta apoiada pelo Tiago. Camila sugeriu que a organização dos 

grupos de trabalho pudesse se basear nesta proposição pensando sempre no trabalho 

remoto. O conselheiro Henrique sugeriu que um outro grupo de trabalho importante seria o 

de trabalho de levantamento de dados que irá mapear quanto ao acesso à internet e a 

equipamentos de informática por parte dos alunos e servidores. Continuou falando que julga 

ser de grande importância este grupo pois o trabalho remoto dependerá do acesso à internet 

e equipamentos. A conselheira Daniela atendendo a uma solicitação da chefe da biblioteca, 

colocou que já existe um documento feito pelas bibliotecárias da rede Cefet com todas as 

orientações e recomendações para o uso da biblioteca em tempos de pandemia. Em seguida 

Tiago retomou a reunião e  concordou com a proposta do conselheiro Henrique sobre o 

levantamento de dados de alunos e servidores que será de grande importância para o 

planejamento do retorno às atividades, sejam elas remotas ou  híbridas. Continuou colocando 

que o retorno desses estudos deve acontecer de forma rápida. O conselheiro Ângelo pediu a 

palavra e replicou a informação fornecida pela chefe da biblioteca através da conselheira 

Daniela. Agradeceu a contribuição mas falou que existe a necessidade de se adequar os 

documentos do MEC e do Cefet à realidade de Angra porque cada Campus tem suas 

especificidades e acredita que o servidores de Angra devem se adequar à realidade local. 

Continuou colocando que quanto a dúvida da mesma conselheira sobre a forma de convite 

para a  composição  dos grupos de trabalho ele acredita que para alunos e membros externos 

ao Conpus poderá ser um convite mas que para servidores lotados em setores deveria ser 

uma convocação, até porque existem setores com uma pessoa. Continuou sugerindo que 

quanto a composição do comitê primeiramente deveria se formar um grupo acadêmico, que 

englobaria as Coordenações, o Setor Pedagógico e a Gerência Acadêmica esta última  

ficando responsável em planejar o retorno às atividades acadêmicas mais no âmbito do 

ensino. O conselheiro falou também que o grupo de aquisição e de captação poderiam se 

fundir formando um único grupo. Em seguida conselheira Cristiane pedindo a palavra propôs 



que a este grupo de aquisição e de captação fosse acrescentado também o grupo de 

contratações. Em prosseguimento, a conselheira Daniela pediu ao Conselho que deliberasse 

com relação a participação dos técnicos administrativos no comitê sobre a questão de 

convocação ou convite. Tiago colocou que no seu entendimento seria convocação aos 

membros do Conselho e convite para os servidores que não participam do Conselho. A 

conselheira Cristiane colocou que o termo convocação seria o mais adequado mas se fosse 

por convite o servidor que não aceitar participar do comitê deverá ter consciência de que 

estará recebendo demandas e que estas deverão ser atendidas para o andamento dos 

grupos de trabalho.  Neste momento Daniela colocou que por isso defendeu a proposição 

apresentada na sessão anterior que agregava todos os setores da instituição para formação 

do comitê. Tiago acrescentou que entende que o comitê local seja o próprio Conpus mas 

perguntou sobre a formação dos GTs,   se estes seriam um suporte técnico ou iriam compor 

os próprios GTs. Em seguida o conselheiro Everton pediu a palavra e apresentou uma 

proposta: sendo o comitê local formado pelo próprio Conpus , este deveria convocar os chefes 

de setores a participarem dos grupos de trabalho ficando facultativo a substituição da chefia 

por outro servidor caso aquele não possa aceitar,sem obrigar a pessoa , mais continuando o 

setor a ter uma representatividade dentro do comitê. Reforçou ainda que os grupos de 

trabalhos só poderão evoluir se contarem com a participação de todos os setores. A 

conselheira Cristiane propôs encaminhar a proposta do conselheiro Everton para deliberação 

do Conselho. O presidente Tiago acrescentou outra proposta que não fosse a palavra 

convocação e sim convite aos demais servidores e alunos da instituição para composição e 

suporte nos grupos de trabalho. O conselheiro Everton acrescentou que usar o termo 

convocação não significa necessariamente obrigar a participação e sim poder garantir a 

representação de todos os setores da unidade. A conselheira Daniela explicou que como 

chefe de setor entende que qualquer um tem que dar informações solicitadas mesmo que 

não participe do GT mas que participar do GT demanda tarefas e  ações extra atividades do 

setor. O conselheiro Everton colocou que a sua preocupação é com relação a coleta de 

informações caso o  setor não esteja no comitê, precisa ficar garantido que todos os setores 

fornecerão as informações solicitadas. Em seguida o conselheiro Rodrigo pediu a palavra e 

explicou que no seu entender convocar ou convidar é uma questão semântica. Para ele a 

convocação é um convite formal. Quando um servidor é solicitado a dar informações sobre o 

seu setor isto sim é uma obrigação funcional. Se o servidor negar uma convocação deve 

explicar por escrito mas suas contribuições com as informações solicitadas daquele setor é 

sempre uma obrigação funcional. Dando continuidade Tiago pediu ao Conselho então uma 

definição na forma de composição destes grupos de trabalho e foram elencadas duas 

propostas: 1- do conselheiro Everton: que a composição do comitê dentro dos grupos de 

trabalho seja feita durante esta seção com indicação de membros do comitê local e membros 

externos feitas por convocação sendo facultado substituição dos chefes de setores que não 

puderem aceitar; 2- do presidente Tiago: que a composição dos grupos de trabalho seja feita 

pelos membros do Conselho e convite aos membros externos. A votação foi iniciada e com a 

maioria dos votos a proposta 1 foi escolhida. Dando continuidade Tiago sugeriu partir para 

quais os tipos de grupos de trabalho seriam formados e a sua composição. A conselheira 

Cristiane apresentou a proposta: fundir o grupo de aquisição 2.2 com o de captação 2.3 e 

acrescentar contratações, formando único grupo. Sugeriu ainda mudar o grupo 2.1 grupo de 

trabalho de análise COVID 19 para grupo de Trabalhos Acadêmicos. O conselheiro Everton 

apoiou a formação de um grupo de trabalho acadêmico e a junção do grupo de aquisição com 

um grupo de captação. Conselheiro Henrique pediu a palavra e solicitou que no grupo 2.6 

referente ao levantamento de dados fosse inserido também o levantamento de dados 



referentes ao acesso à internet e equipamentos de informática na condição de atividade 

remota para alunos e que no item 2.1 fosse dado enfoque ao Ensino. O conselheiro Ângelo 

pediu a palavra e propôs a formação de três grupos:1- Acadêmico (2.1, 2.4, 2.6); 2- Aquisição, 

Captação e Contratação (2.2 e 2.3); 3- Comunicação (2.5). Seguiu-se a discussão até o 

conselho chegar a apresentação das propostas: Proposta 1- do conselheiro Rodrigo: A junção 

dos itens 2.1,2.4 e 2.6 com ajustes na redação; A junção dos itens 2.2 e 2.3 e manutenção 

do item 2.5; Proposta 2 - do presidente do Conselho: manutenção do grupo apresentado em 

tela com ajustes na redação quando se fizer necessário. Com a maioria dos votos a proposta 

1 foi eleita. Dando prosseguimento Tiago sugeriu se passar para definição dos ajustes finais 

dos textos ao que o conselheiro Ângelo sugere compor os grupos primeiro e deixar a definição 

dos ajustes de redação para os presidentes de cada grupo de trabalho. Tiago passou a  

proposta ao Conselho que foi aceita e a sessão continuou.  Passou-se para a discussão com 

relação a composição de cada um dos três grupos de trabalho estabelecidos e cada membro 

do Conselho se manifestou escolhendo um dos grupos e convidando membros externos ao 

Conselho e a composição foi formada. Grupo 1: Acadêmico- Henrique Varella, Marcelo Reis, 

Carla Loures, Aldo Rosado, Luiz Fernando, Everton Pedroza, Camila Fernandes, Rafael 

Oliveira, Fernanda Lopes, Nestor Proenza, Ângelo Silva, Renan Cardoso, Rodrigo Parkutz, 

João Pedro Salvador, André Martins, Flavio Medeiros, Carina Antunes, Alex Vitória, 

Representante do Grêmio Estudantil, representante discente do Ciclo  das Disciplinas 

Básicas, representantes responsáveis dos alunos do Técnico, SAPED, SEDIS , Assistência 

Social. Grupo 2: Aquisição, Captação e Contratações: Cristiane Cabral Luiz Fernando, 

Priscila Santos, Subprefeitura, SEACO , Sinfo , alunos a pedido da Cristiane para trazerem 

demandas específicas. Grupo 3: Comunicação: Renan Cardoso, representantes dos cursos 

das graduações (Iara, Dario, Felipe) Daniella Souza, Pâmela Berbert,Rogério Albergaria, 

Sedis , Assistente social, Ângelo Silva, Guilherme Monteiro. Em seguida o conselheiro 

Everton perguntou sobre os prazos que os grupos teriam para apresentação dos trabalhos e 

colocou que segundo Regimento o prazo é estabelecido em dias. O conselheiro Ângelo 

concordou e acrescentou também sobre a discussão sobre as atribuições dos grupos. A 

conselheira Cristiane colocou que o grupo dois terá o seus trabalhos  em dependência das 

demandas dos grupos um e três. Tiago continuou e sugeriu propor os prazos para a entrega 

dos trabalhos de cada grupo e apontou que o comitê poderia se reunir  e delimitar os prazos. 

Colocou também que como presidente do Conselho deveria estipular um prazo para entrega 

destes trabalhos e sugeriu uma reunião extraordinária para a próxima semana para entrega 

dos estudos. O Conselheiro Luiz Fernando perguntou se a criação deste comitê seria 

portariada ao que  Tiago respondeu que sim. O conselheiro Ângelo sugeriu fechar a data de 

entrega na próxima sessão extraordinária. O conselheiro Everton colocou que o tempo de 

uma semana seria insuficiente para fechar os estudos dos grupos. O conselheiro Ângelo 

sugeriu que cada um dos grupos tivesse um presidente para coordenar as atividades. Tiago 

achou inviável a escolha de um presidente neste momento pela ausência dos outros membros 

convocados  e que não estavam presentes. Angelo falou que o presidente de cada grupo 

poderia ser alguém do Conpus. A conselheira Daniella concordou com  Tiago. O conselheiro 

Everton colocou que entende que o prazo seja curto mas ao mesmo tempo o assunto se faz 

urgente. Continou explicando que entende que alguns  grupos talvez não consigam avançar 

tanto mas que o grupo um poderia apresentar na próxima semana, numa sessão 

extraordinária, estudos preliminares, enquanto os outros grupos se organizam. O conselheiro 

Nestor coloca que alguns professores que estão inseridos em grupos estarão em período de 

férias. Tiago propôs então seguir para a proposição de encaminhamentos. Os 

encaminhamento elencados foram: 1 do Everton- realizar na próxima semana uma sessão 



extraordinária do Conpus para apresentação de estudos preliminares do grupo um.  2 do  

Ângelo- propõe que na semana seguinte se faça uma reunião do comitê local  para 

organização e estabelecimento de metas e na semana seguinte sim, uma reunião 

extraordinária do Conpus para apresentação dos trabalhos. O conselheiro Everton concordou 

com a proposta de Angelo e retirou a sua. A proposta dois  foi aceita pelo Conselho 

unanimemente. Dando prosseguimento à ordem do dia, Tiago passou  para o item 2.2 

Orçamento 2020.  O conselheiro Ângelo sugeriu deixar tanto o item 2.2 quanto o item  2.3 

Esclarecimento sobre prestação de contas 2019,  para a próxima sessão e passar para 

assuntos gerais uma vez que a sessão já estava avançando para três de duração o que foi 

aceito por todos.  A conselheira Daniella pediu a palavra para falar sobre a comissão eleitoral 

composta por ela, Jesus e andré Victor  e falou que os trabalhos estavam em andamento mas 

que todas as atividades tiveram que ser suspensas por causa da pandemia e perguntou como 

ficaria a  situação da eleição para o preenchimento das vagas do Conpus. Tiago   explicou 

para Daniella  que no item assuntos gerais da sessão ão se  poderia fazer propostas e que 

ela poderia encaminhar a dúvida ou o  questionamento dela como item de pauta para uma 

próxima sessão.  O conselheiro Ângelo colocou que a comissão eleitoral deveria continuar os 

trabalhos pois já havia sido deliberado em ata. A conselheira Daniella colocou as dificuldades 

para se rodar o processo de eleição uma vez que as atividades presenciais estão suspensas 

e todo processo eleitoral demanda de espaço físico para votação. Em seguida o conselheiro 

Everton pediu esclarecimentos ao Tiago sobre comunicado da Direção Geral de uma possível 

exoneração. Tiago explicou que recebeu da direção geral, pela manhã,  um e-mail 

comunicando sua exoneração e que a direção-geral faria substituição da direção do campus 

Angra a partir do dia 06 de julho.  Comunicou que essa seria sua última sessão como 

presidente do Conpus  e agradeceu a este conselho pelos trabalhos e pela colaboração 

durante os anos  em que esteve à frente da direção do campus. O conselheiro Everton 

explicou que teve conhecimento deste comunicado também um pouco antes da sessão e que 

havia tentado se comunicar com o Tiago sem êxito e que gostaria de comunicar ao Conpus 

que teria sido convidado a ser o diretor substituto do campus Angra até a próxima escolha 

por eleiçao e  que o convite havia sido aceito. A conselheira Cristiane agradeceu ao Tiago 

pelo trabalho feito durante os anos em que ele esteve à frente da direção do campus e  

cumprimentou a Everton pela indicação. O conselheiro Ângelo também fez considerações ao 

trabalho de Tiago nesse tempo de gestão e também cumprimentou o conselheiro Everton ela 

indicação.  O conselheiro Everton também agradeceu a Tiago  pelo trabalho realizado e 

comunicou que  às 16h30 usaria essa mesma plataforma para fazer uma reunião de 

comunicado que estaria assumindo a direção do Campus temporariamente  e que essa 

reunião estaria aberta a todos.  Nada mais tendo a tratar presidente Tiago encerrou  sessão 

às 15h44. Foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Andréa Heidenreich 

Bernardes SIAPE 1852314 e pelo presidente do Conselho, Tiago Siman Machado 

SIAPE 1913670. 
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Secretária Conselho Angra dos Reis 
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