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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 24 DE 

MAIO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

Ao vigésimo quarto dia do mês de maio 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:As 

Atas da 1ª sessão ordinária 2018, 1ª sessão extraordinária 2018 e 2ª sessão 

extraordinária 2018 foram aprovadas sem ressalva. Item 2: Tiago passa a falar sobre a 

necessidade de formação de comissão para elaborar a Resolução de Eleição deste 

conselho. Esclarece que o regimento do conselho não estabelece regras claras sobre 

eleição e que esta comissão seria responsável por elaborar uma resolução para que todos 

os processos eleitorais sejam feitos da mesma forma, tanto com relação aos poderes da 

comissão eleitoral, quanto com relação aos critérios para cada cargo, quando houver. 

APÓS PONDERAÇÕES, RAPHAEL VILAMIU, BRUNA LOIOLA E GEAN SE 

DISPÕEM A FORMAR A COMISSÃO. FICA ESTABELECIDO O PRAZO PARA 

APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ATÉ A ÚLTIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

DESTE CONSELHO DO ANO CORRENTE. Item 3: Tiago passa a falar sobre a 

proposta de aumento do número de vagas de entrada do curso de graduação em 

Engenharia Elétrica de 25 para 35 por semestre, informando que fez uma consulta aos 

setores envolvidos e que o colegiado do curso já discutiu o assunto. Gean questiona 

impactos positivos e negativos. Tiago fala sobre a necessidade de haver equilíbrio 

financeiro. Ou seja, os recursos recebidos devem ser compatíveis com a quantidade de 

vagas ofertadas. Bruno questiona como ficaria a estrutura considerando o impacto, 

especialmente, nos espaços físicos. Tiago esclarece que os responsáveis por laboratórios 

foram consultados e informaram que conseguem absorver a demanda, e ressalta que há 

possibilidade de abertura de novas turmas caso haja sobrecarga de alunos em alguma 

disciplina que faça uso destas intalações. Bruno informa que já há algumas disciplinas 
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em que o laboratório não comporta o número atual de alunos. Fernanda Lopes esclarece 

que houve um caso assim com uma disciplina ministrada por ela, porém o problema já 

foi sanado, considerando a saída de alguns alunos. Informa, ainda, que conversou com a 

turma sobre a divisão do grupo para melhor atendimento à demanda, porém não obteve 

retorno. Jesús informa que o colegiado da Engenharia Mecânica não foi consultado 

sobre o assunto e que isso seria importante pois há disciplinas ministradas por estes 

docentes à Engenharia Elétrica. Além disso, questiona como ficaria a carga horária dos 

docentes. Tiago ressalta que isso já foi verificado e que, se houvesse aumento, seria de 

uma turma e apenas para alguns grupos. Jesús esclarece que os laboratórios foram 

motivo de questionamento na visita do MEC devido ao tamanho e Tiago esclarece que 

deve haver equilíbrio, considerando a evasão. Raphael Poubel informa que Henrique, 

Gerente Acadêmico, reuniu-se com os coordenadores de todos os cursos e a informação 

deveria ser repassada pelos coordenadores ao colegiado. Everton ressalta que, naquele 

momento, não houve informação de prazo para decisão com relação a este assunto. 

Bruna Loiola informa que houve questionamentos de docentes do Núcleo Básico sobre 

a falta de consulta a eles e sobre a falta de tempo hábil para planejamento. Jesús 

questiona o fato do assunto ser colocado em pauta rapidamente sem haver consulta a 

todos. Ressalta que os setores administrativos que poderiam ter algum impacto foram 

consultados e que o mesmo deveria ser feito com os docentes. Everton destaca que, 

apesar da necessidade de discussões, a proposta e a solicitação de aprovação seriam 

feitas pelo colegiado e pelo NDE do curso. Jesús sugere que haja mais tempo para 

avaliar o assunto. Everton questiona o que está sendo feito pela direção com relação à 

infraestrutura atual do campus. Tiago informa que está sendo pleiteado recurso 

financeiro para as obras de expansão necessárias. Everton pergunta se há projeto para 

esta expansão e se será trazido para discussão neste conselho. Tiago esclarece que ainda 

está pleiteando recursos e quando for o momento de decisão sobre a expansão, o projeto 

será trazido ao conselho. Everton fala sobre a necessidade de participação de todos para 

que o projeto atenda às reais necessidades do campus e dos cursos. Elisabeth fala sobre 

a desigualdade do número de vagas entre os cursos, considerando que na Engenharia 

Mecânica já há oferta de 35 vagas por semestre, e questiona qual seria a dificuldade em 

ofertar o mesmo número de vagas nos demais cursos. Raphael Vilamiu esclarece que o 

ciclo básico é único para todos os cursos e o acréscimo de vagas impactaria diretamente 

no tamanho das turmas. Ele questiona se há algum prazo definido para decidir sobre 

essa questão. Tiago esclarece que não há prazo definido, mas informa que o 
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questionamento já foi repassado pela Diretoria de Administração e Planejamento para a 

Direção do campus e que a preocupação é que o assunto ainda teria que passar por 

conselhos superiores para aprovação e repasse ao MEC. Claudio fala sobre a 

necessidade de atentar também para a evasão de alunos que poderia gerar problemas, 

tendo sua fala ilustrada por Raphael Poubel e Fernanda Lopes, que ressaltam algumas 

turmas em que há número muito baixo de alunos. Raphael Vilamiu questiona se a 

intenção é, no momento, fazer o acréscimo de vagas na Engenharia Elétrica e, 

posteriormente, na Engenharia Metalúrgica. Tiago esclarece que sim e informa que a 

Coordenação de Engenharia Metalúrgica pediu para apresentar proposta posteriormente, 

visto que gostaria de implantar um novo curso de Engenharia de Materiais. Everton 

pede a palavra e aborda o assunto, explicando como funcionaria a abertura do novo 

curso. Raphael Vilamiu questiona a situação da professora Vanessa, que se manifestou 

em reunião recente sobre o aumento que haveria em sua carga horária, e Tiago esclarece 

que ele e o substituto da Gerência Acadêmica, Raphael Poubel, já verificaram a situação 

e não haveria excessos. Gean questiona sobre a falta de espaços, especialmente para 

monitoria. Elisabeth pergunta como foram feitos os agendamentos neste semestre e eu, 

Pâmela, secretária deste conselho e secretária do Gabinete da Direção, informou que os 

monitores procuraram a servidora Andrea para definição dos horários e espaços a serem 

utilizados. Bruno pergunta se a intenção seria a abertura de vagas já no próximo ano, ao 

que Tiago responde que esta seria a intenção. Bruno questiona sobre a compra de livros 

e Tiago esclarece que já há processos em andamento, dentro do orçamento disponível. 

Jesús encaminha a proposta de que haja mais tempo para conversar com os docentes. 

Após discussões e considerações sobre o baixo número de disciplinas ministradas pelo 

colegiado de Engenharia Mecânica no curso de Engenharia Elétrica, Raphael Vilamiu 

sugere que a proposta seja votada e Tiago faça uma reunião posteriormente para 

esclarecimentos ao colegiado da Engenharia Mecânica. Everton pergunta se o NDE e o 

Colegiado da Elétrica concordaram com o aumento de vagas, ao que é respondido que 

sim. TIAGO REFAZ O ENCAMINHAMENTO DE QUE A PROPOSTA SEJA 

VOTADA E ELE VÁ AO COLEGIADO DA ENGENHARIA MECÂNICA PARA 

ESCLARECER E RAPHAEL POUBEL SE DISPÕE A PARTICIPAR. A PROPOSTA 

É APROVADA COM ABSTENÇÕES DOS CONSELHEIROS BRUNO, BRUNA 

LOIOLA E JESÚS. Tiago parabeniza Raphael Poubel e o colegiado da Engenharia 

Elétrica. Item 4: Tiago passa a palavra a Everton, que fala sobre a necessidade de 

melhoria na prestação de contas, considerando os questionamentos de várias pessoas. 
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Sugere que a prestação de contas seja feita em menores intervalos e que a planilha seja 

mais detalhada, a fim de dar maior transparência ao processo e dirimir as dúvidas. 

Esclarece que, não necessariamente, esta prestação de contas deveria ser feita neste 

conselho, mas que poderia ser exposta nos murais e, caso houvesse questionamento com 

relação a algum item, os conselheiros poderiam trazer o assunto para discussão. Propõe 

que seja elaborada uma comissão para abordar o assunto e que seja estabelecido um 

padrão a ser seguido sempre pela gestão, após aprovação no CONPUS. Elisabeth 

questiona qual seria o tipo de esclarecimento solicitado. Everton fala que o desejo é que 

fique claro o que foi comprado e a justificativa, a fim de que seja claro o motivo de 

priorizar determinado item. Gean complementa dizendo que já houve itens comprados e 

que ficaram parados. Diante das discussões, Daniella ressalta que a pauta refere-se à 

prestação de contas, e não à decisão de itens a serem comprados. Raphael Vilamiu fala 

sobre as oscilações que ocorrem durante o ano com relação à parte financeira, seja no 

aumento ou diminuição de recursos, e sugere que a prestação de contas também seja 

feita com maior frequência para acompanhar as mudanças. Raphael Poubel questiona se 

é operacionalmente difícil de realizar esta prestação de contas, ao que Elisabeth 

responde que não. Tiago fala que há preocupação de os documentos gerados serem tidos 

como oficiais, considerando que não temos um contador e o processo de prestação de 

contas é realizado de forma geral no Maracanã, abrangendo todos os campi. Luciano 

sugere que seja compartilhada uma planilha, elencando as prioridades da gestão. Tiago 

esclarece que poderia fazê-lo, mas ressalta que há alterações constantes diante do 

cenário financeiro de cada momento e das oportunidades que surgem. EVERTON 

ENCAMINHA A SOLICITAÇÃO DE QUE SEJA DISPONIBILIZADA UMA 

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DO QUE ESTÁ SENDO EXECUTADO. 

Jesús questiona como seria disponibilizada a planilha e Tiago informa que terá uma 

conversa com o Setor de Compras para verificar como será feito. Item 5: Tiago passa a 

palavra para Everton que fala sobre o PPC da Engenharia Metalúrgica. Esclarece que o 

documento já foi aprovado no NDE e no colegiado da Graduação de Engenharia 

Metalúrgica e que é necessário aprovar neste conselho antes de passar para as instâncias 

superiores. APÓS ESCLARECIMENTOS, O DOCUMENTO É COLOCADO PARA 

APROVAÇÃO, SENDO APROVADO POR UNANIMIDADE. Tiago parabeniza o 

coordenador. Item 6: Assuntos Gerais. 6.1: Bruno questiona se há e-mail institucional 

para alunos, citando que há alguns softwares e cursos online em que isto seria 

necessário. Elisabeth esclarece que está em contato com os responsáveis no Maracanã 
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pela mudança no e-mail institucional para verificar se haveria alguma identificação dos 

e-mails de alunos de cada campus, mas ressalta que haverá e-mail para os alunos. 6.2: 

Claudio pergunta se houve alguma definição sobre a mudança do prazo de trancamento 

de matrículas para antes da P1 e Tiago responde que ainda está em verificação. Após 

questionamentos, Tiago informa que, caso haja alteração, a aprovação pode ser feita 

neste Conselho. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 14:34h. 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 


