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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO 

CEFET/RJ, CAMPUS ANGRA DOS REIS, REALIZADA EM 16 DE 

JUNHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 

 

Ao  décimo sexto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às 13:13h, na Sala 

3 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: As Atas 1ª 

ordinária e 5ª extraordinária foram aprovadas sem ressalva. Item 2: O presidente convida 

a conselheira eleita a tomar posse. Convida à mesa a servidora Bruna Brito de Freitas, 

como representante de Pesquisa Suplente (Titular: Raphael Gustavo D’Almeida 

Vilamiu), para assinatura do termo. A servidora agradece e coloca-se à disposição de 

todos. Item 3: Tiago informa que a pauta seria a homologação da eleição de 

representantes para o CONEX . Relembra que nas últimas reuniões do CONPUS foi 

falado sobre o CONEX, a necessidade de representação do Campus em tal Conselho e 

que, embora a indicação seja da Direção, foi aberta a prerrogativa para realizar eleição 

destes representantes. Tiago parabeniza ainda a Comissão Eleitoral pelo excelente 

trabalho na realização dos dois pleitos (CONEX/CONPUS). O CONSELHO APROVA 

A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA ELEIÇÃO PARA REPRESENTANTES 

DO CONEX. Item 4 – Assuntos Gerais: 4.1 – Tiago informa que o Grêmio Estudantil 

(GECAR) realizou eleição para a nova diretoria e solicitou que a posse fosse realizada na 

presente reunião, porém, ainda não há representantes presentes. 4.2 – O docente Amilton 

justifica duas faltas: na 1ª Reunião Ordinária, realizada em 05/05/2016, quando ausentou-

-se para realizar a qualificação de seu doutorado; e na 5ª Reunião Extraordinária, realizada 

em 11/05/2016, quando estava em Missão Oficial em Portugal com outros docentes. Os 

documentos comprobatórios seguem anexos a esta Ata. O CONSELHO APROVA AS 

JUSTIFICATIVAS DO CONSELHEIRO AMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR. 

Tiago informa que Alessandro justificou previamente sua ausência na presente reunião, 

esclarecendo que estava fora da cidade para realização de prova de doutorado e não 



haveria tempo hábil para chegar à reunião. Raphael também justificou ausência na 

presente reunião devido à Visita Técnica à Embrapa. Porém, ambos devem trazer 

documento comprobatório na próxima reunião do CONPUS. A servidora Andréa justifica 

três faltas: na 3ª Reunião Extraordinária, realizada em 10/03/2016, quando estava ausente 

do Campus devido a compromissos relacionados à organização da I Feira Multicultural; 

na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 17/03/2016, quando foi realizada a I Feira 

multicultural no Campus, evento ao qual a servidora estava diretamente ligada; e na 5ª 

Reunião Extraordinária, realizada em 11/05/2016, quando estava em reunião, fora do 

Campus, para a organização da II Feira Multicultural. Andréa informa que não há 

documentos comprobatórios, além da Requisição de Transporte do dia 11/05/2016, a qual 

segue anexa a esta Ata. O CONSELHO APROVA AS JUSTIFICATIVAS DA 

CONSELHEIRA ANDRÉA HEIDENREICH BERNARDES. O discente técnico 

(suplente) Guilherme justifica sua falta na 5ª Reunião Extraordinária, realizada em 

11/05/2016,  fazendo a leitura da carta onde esclarece que havia um trabalho em dupla a 

ser realizado e sua dupla só poderia realizá-lo naquele dia. A carta segue anexa a esta Ata. 

O CONSELHO APROVA A JUSTIFICATIVA DO CONSELHEIRO 

GUILHERME TADEU COSTA DA CRUZ. 4.3 – O conselheiro Ronney fala sobre a 

importância do time ENACTUS e explica como funciona e como foi organizado no 

Campus Angra dos Reis. Reforça que o time ENACTUS Angra é independente do time 

ENACTUS Maracanã. Informa também que Camila Fonseca, integrante do time de 

Angra, irá para Portugal para implementação do ENACTUS no IPB (Instituto Politécnico 

de Bragança) e Isabele Carrara, também integrante do time de Angra, irá para os Estados 

Unidos, na Universidade de Saint Martin, com o mesmo objetivo. Destaca a importância 

da internacionalização, oferecendo oportunidade de desenvolvimento aos alunos e 

fortalecendo a instituição na diminuição da evasão. O conselheiro pede apoio ao 

CONPUS e ao Centro de Custos do Campus para que os alunos consigam participar do 

Campeonato Nacional, considerando que os mesmos não possuem nenhuma verba. O 

discente Gabriel, integrante do time ENACTUS Angra, informa que assume a presidência 

do time, porém o trabalho é realizado em grupo, sem distinção de cargos. Discorre sobre 

o projeto em andamento, realizado junto aos agricultores familiares da região. Ressalta a 

importância do conhecimento e networking proporcionados pelo Campeonato Nacional 

ENACTUS, bem como possíveis parcerias para auxílio financeiro, embora ainda não 

consigam competir no evento deste ano. Destaca que os membros do time não têm 

condições financeiras para ir ao Campeonato. Informa também que já existe outra 



campanha em andamento, visando a arrecadação de agasalhos. A conselheira Elisabeth 

Pergunta quantos alunos iriam ao Campeonato, ao que Gabriel responde que o ideal seria 

que todo o time pudesse ir, porém, é preciso que vá no mínimo um integrante. Ressalta 

que atualmente não há recursos para enviar nem mesmo um representante. Ronney retoma 

a palavra destacando como o time ENACTUS Maracanã tem se destacado e alcançado 

grandes parcerias que viabilizam os projetos. 4.4 – Com a chegada dos integrantes do 

Grêmio, passa-se ao momento da posse da nova Diretoria eleita. Gean informa que 

permanece na diretoria e apresenta o novo grupo. Tiago ressalta a importância do Grêmio 

no Campus e dá posse à Diretoria. O documento assinado segue anexo a esta Ata. 4.5 – 

Gabriel esclarece que a discente Anne não pôde comparecer à reunião devido a uma 

prova. Informa, ainda, que a mesma deixará o cargo de representante discente da 

graduação neste Conselho pois deixará a cidade em virtude da aprovação em um concurso 

no Rio de Janeiro, para onde irá mudar-se. Reforça que posteriormente Anne trará a carta 

com o pedido de liberação e que ele passará a ser o titular da representação, sendo o único 

representante discente da graduação, até que seja realizada nova eleição para suplente. 

4.6 – Gean justifica sua falta na 5ª Reunião Extraordinária, realizada em 11/05/2016,  

fazendo a leitura da carta onde esclarece que precisou ir ao DETRAN na cidade de Paraty 

para buscar sua habilitação. A carta segue anexa a esta Ata. O CONSELHO APROVA A 

JUSTIFICATIVA DO CONSELHEIRO GEAN DE MEDEIROS VIDAL. 4.7 – Gean 

comenta a necessidade de um plano de evacuação no Campus, tendo em vista uma 

possível visita e avaliação do Corpo de Bombeiros, e considerando o crescente aumento 

do fluxo de pessoas e veículos. Ele discorre sobre orientações existentes em outros locais, 

como, por exemplo, estacionar os veículos de ré, o que facilitaria a evacuação e diminuiria 

o risco de acidentes em caso de emergência. Tiago ressalta que tal fala é apenas a título 

de sugestão e que as decisões sobre possíveis mudanças cabem apenas à administração 

do Campus. 4.8 – Tiago passa aos informes, comentando alguns resultados obtidos com 

a viagem de docentes em Missão Oficial a Portugal. Destaca, também, a necessidade do 

apoio de todos na II Feira Multicultural, especialmente pelo crescimento do evento e pela 

dimensão que tem tomado. O presidente comenta, ainda, sobre a situação do terreno onde 

situa-se o Campus, discorrendo sobre os últimos acontecimentos e os trâmites legais em 

andamento. Tiago esclarece que apoia o time ENACTUS, mas relembra que há outros 

projetos em andamento, como BAJA, Atlética e Empresa Júnior, os quais também 

precisam de apoio. Reforça que estas são algumas ações do Campus que também auxiliam 

na diminuição da evasão. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 13:57h, 



foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Pâmela Gomes Berbert, SIAPE 

2268250, e pelo presidente do Conselho, Tiago Siman Machado, SIAPE 1916370. 

 

 
Pâmela Gomes Berbert 

Secretária Executiva do Conselho Angra dos Reis 

SIAPE 2268250 

 

 
Tiago Siman Machado 

Presidente do Conselho Angra dos Reis 

SIAPE 1916370 


