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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 ORDINÁRIA DO CONSELHO DO 

CEFET/RJ, CAMPUS ANGRA DOS REIS, REALIZADA EM 04 DE 

MAIO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

 

Ao quarto dia do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às 13:00h, 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: A Ata da 1ª 

sessão ordinária 2017 foi aprovada sem ressalvas. Item 2: Foi informado pelo presidente 

do Conselho que a Rede ETEC não está mais mandando recursos para a escola para os 

cursos técnicos na modalidade EAD (Meio Ambiente, Segurança do Trabalho e 

Telecomunicações) existentes no Campus. O Prof. Cláudio suscitou a tentativa de uma 

parceria com o CECIERJ para subsidiar os custos com infraestrutura, professores 

conteudistas e professores tutores. Ficando a dúvida se o CECIERJ abrangia cursos 

técnicos ou se envolvia apenas cursos de graduação. O discente Gean sugeriu o contato 

com o setor do Maracanã que é responsável por EAD para solicitar suporte para os cursos. 

A TAE Andrea informou que saiu do grupo de professores que prestava serviço para o 

ETEC e colocou a importância de se observar sobre a alta evasão nos cursos. Disse que 

não se coloca contra a implantação de cursos à distância no Campus, mas propõe ampla 

pesquisa na região para saber qual ou quais cursos poderiam ser mais bem aproveitados 

a fim de se evitar a evasão e de se ter maior aproveitamento dos recursos disponibilizados. 

O Professor Tiago informou que as turmas se iniciam cheias e que no decorrer do curso 

realmente ocorre um alto índice de evasão. O Professor Cláudio acrescentou que no EAD: 

o perfil do aluno é diferente do aluno presencial e existe um custo grande de produção do 

material e que no momento acredita que não temos condição de manter cursos EAD. A 

TAE Cristiane pediu que fosse preparado um relatório com informações sobre os cursos 

EAD existentes. Após estas colocações foi proposto como encaminhamento para este 

item: NO SÁBADO, 06 DE MAIO, HAVERÁ NO MARACANÃ UMA REUNIÃO 

COM TODOS OS POLOS EAD – APÓS ESTA REUNIÃO O TAE FLÁVIO DEVERÁ 
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APRESENTAR PARA O CONPUS INFORMAÇÕES SOBRE OS PONTOS 

DISCUTIDOS NA REUNIÃO E AS DECISÕES TOMADAS. O encaminhamento foi 

aprovado por unanimidade. Item 3: O presidente informou que existem uma vaga para 

representante de graduação e duas vagas para representante de pós-graduação e que deve 

ser constituída uma comissão eleitoral para eleição destes representantes. O professor 

Raphael Vilamiu questionou sobre a prática de na saída do titular o suplente assumir. O 

professor Cláudio, coordenador do curso de pós-graduação, informou que existem sete 

alunos da primeira turma de pós-graduação e que haverá o ingresso da segunda turma 

com vinte alunos no dia primeiro de julho. O professor Tiago informou que a situação da 

graduação é mais urgente na escolha do representante. O professor Cláudio sugeriu a 

criação da comissão eleitoral e que se realize uma consulta na primeira turma de pós-

graduação sobre candidatos para representante. Caso não haja interessados, que deverá 

ser feito uma consulta na segunda turma de pós-graduação. Após estas colocações foi 

proposto como encaminhamento para este item: COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO 

ELEITORAL CONSTITUÍDA POR UM REPRESENTANTE DOCENTE, UM 

REPRESENTANTE TAE E UM REPRESENTANTE DISCENTE. O RESULTADO DA 

ELEIÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADO PELA COMISSÃO NA REUNIÃO DO 

CONPUS NO DIA OITO DE JUNHO DE 2017. O encaminhamento foi aprovado por 

unanimidade. O presidente indicou como comissão eleitoral: Raphael Vilamiu (docente), 

Alexia (TAE) e Bruno (discente). Item 4: O presidente informou que este item foi 

incluído na pauta à pedido da Coordenação da Engenharia Metalúrgica e passou a palavra 

para o coordenador, professor Henrique Varella. O professor Henrique leu um texto que 

está anexo à esta ata, tratando da liberação para Capacitação com Dedicação Integral para 

doutorado no exterior, com vencimento, pela professora Darlene Souza da Silva Almeida. 

Tal liberação foi publicada em diário oficial no dia 24 de janeiro de 2017. O professor 

Henrique informou que o CA da Eng. Metalúrgica, decidido em reunião do CA, gostaria 

de pedir esclarecimentos ao gerente acadêmico, professor Ronney Mancebo Boloy, sobre 

a liberação no momento desta reunião mas, devido à sua ausência nesta reunião do 

CONPUS, o pedido de esclarecimento seria postergado para a próxima reunião onde o 

professor Ronney estivesse presente. O Professor Tiago esclareceu que é obrigação do 

Conselho zelar pelo cumprimentos dos regimentos ou regulamentos da instituição. 

Sugeriu o pedido de vista do processo para verificar o processo de liberação da professora 

Darlene. Informou ainda que decisões urgentes podem ser realizadas Ad referendum. O 

discente Gean e a TAE Cristiane sugeriram um pedido de esclarecimento pelo gerente 
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acadêmico Ronney Mancebo sobre o que caracterizou o processo como caso omisso ou 

especial e sobre em que se pautou a aprovação da solicitação do processo. O professor 

Jesús pediu que os esclarecimentos sejam solicitados ao presidente da comissão gestora 

por ser ele quem deu o parecer final antes do processo chegar a direção geral. O presidente 

disse que encaminharia o pedido para o professor Pedro Manuel que é o presidente da 

comissão gestora  (CG). Após estas colocações O PRESIDENTE DO CONSELHO 

SUGERIU A COMPOSIÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO (GT) PARA 

SOLICITAR ESCLARECIMENTO SOBRE TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO DE 

LIBERAÇÃO DA PROFESSORA DARLENE PARA CAPACITAÇÃO CITADO 

ACIMA, DE NÚMERO 23063.003493/2016-73. O GT SERIA COMPOSTO PELOS 

COORDENADORES DOS CURSOS PRESENCIAIS DO CAMPUS: PROFESSOR 

HENRIQUE VARELLA (PRESIDENTE), COORDENADOR DA ENGENHARIA 

METALÚRGICA; PROFESSOR JESÚS PUENTE, COORDENADOR DA 

ENGENHARIA MECÂNICA; PROFESSOR CLÁUDIO CORRÊA, COORDENADOR 

DA PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA E PROFESSORA 

JANAÍNA VEIGA, COORDENADORA DA ENGENHARIA ELÉTRICA. UMA VEZ 

QUE O GT ANALISASSE O PROCESSO, O RESULTADO SERIA ENCAMINHADO 

PARA ANÁLISE PELO CONPUS. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 

Item 5: Assuntos Gerais. 5.1: A TAE Andrea lembrou que no dia onze de maio 

acontecerá a comemoração do centenário do CEFET-RJ em nosso Campus. Agradeceu a 

todos os setores que contribuíram de alguma forma para a realização do evento. Andrea 

ainda pediu ajuda dos discentes, docentes e TAE para a participação ativa de  todos. O 

discente Bruno falou que acredita que os alunos da UFF teriam interesse de participar se 

fossem convidados. O Professor Raphael Vilamiu reforçou a fala da Andrea sobre o 

incentivo por parte dos docentes para participação dos alunos. Outro assunto abordado 

foi confecção de certificados, declarações e o cadastro de atividades de extensão. A TAE 

Andrea esclareceu que os certificados podem ser emitidos apenas pelo DEAC  e que toda 

atividade deve ser devidamente cadastrada para fazer jus ao certificado. Esclareceu ainda 

que caso seja necessário, o setor de extensão, pode emitir uma declaração. O discente 

Gean solicitou ao CONPUS que o DEAC reflita sobre uma forma de agilizar o processo 

de confecção de certificados. O TAE Rodrigo e o Professor Cláudio argumentaram que 

já que existe a possibilidade de se obter uma declaração não existe tanta urgência na 

emissão do certificado. 5.2: O discente Gean solicitou esclarecimento sobre a paralisação 

na obra da sala do registro acadêmico. A TAE Cristiane informou que existe uma 
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pendência junto a Receita Federal da empresa que executou a obra e que isto impossibilita 

emissão da nota fiscal. Informou ainda que o contrato vence no dia cinco de maio e que 

se a empresa não apresentar o certificado de garantia, uma outra empresa que participou 

do pregão será convidada a assumir a obra. 5.3: O discente Gean solicitou que fique 

registrado em ata que sobre o assunto expansão para Japuiba seja criado um GT para 

análise de viabilidade. A TAE Cristiane informou que solicitou para a empresa de 

segurança que forneça um mapa de risco e que ainda não o recebeu. Informou ainda que 

refletores foram instalados no muro para melhoria da iluminação do estacionamento. O 

Professor Cláudio sugeriu que aconteça o registro de entrada e saída de pedestres. Nada 

mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por mim, Prof.ª Janaina Veiga, SIAPE 

2163150 e vai assinada por mim, secretária, e o Prof. Tiago Siman Machado, SIAPE 

1916370, presidente desta reunião. 

 

 

 
Janaína Veiga 

SIAPE 2163150 

 

 

 
Tiago Siman Machado 

Presidente do Conselho Angra dos Reis 

SIAPE 1916370 

 


