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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 TERCEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 

CONSELHO DO CEFET/RJ, CAMPUS ANGRA DOS REIS, 

REALIZADA EM 05 DE JULHO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

Ao quinto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às 13:13h, 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 2ª 

sessão ordinária 2018, foi aprovada sem ressalva. Item 2: Tiago esclarece que o 

PCDCA é uma exigência da DIPPG. Passa a palavra a Henrique, que explica como foi 

feita a elaboração do documento, passando pelos NDE’s e pelos Colegiados, e pede 

desculpas pelo não envio do documento com antecedência. Esclarece, ainda, que o 

CONPUS deve apenas dar um parecer sobre o documento, não tendo autonomia para 

aprovação do mesmo. Henrique dá informações sobre o documento, sua origem, 

finalidade, características, fluxograma do processo, entre outros. Logo após, ele passa a 

apresentar a tabela referente ao planejamento de capacitação de docentes dos colegiados 

do campus Angra dos Reis para os próximos 5 anos, bem como justificativas, pontos 

fortes e pontos fracos, com considerações de alguns presentes na reunião. Registra-se a 

saída do conselheiro Renan às 13:52h com a justificativa de realização de prova. 

Registra-se a saída do conselheiro Gean às 14:09h.  Após esclarecimento de algumas 

dúvidas, passa-se à emissão do parecer deste conselho para a demanda de cada 

colegiado. As demandas dos colegiados de Elétrica e de Metalúrgica são recomendadas 

sem restrição. A demanda do colegiado de Mecânica é recomendada sem restrição, com 

a ressalva de alteração na quantidade de professores substitutos de 2 para 4, sugerida 

por este Conselho, considerando a solicitação de liberação total de 4 docentes. A 

demanda do colegiado do Núcleo Básico é recomendada sem restrição. Passa-se ao 

preenchimento dos pontos fortes, fragilidades e planejamento de cada colegiado. Tiago 

sugere que sejam replicadas as informações fornecidas pelos NDEs dos cursos de 

Engenharia e pela Comissão de Avaliação do colegiado de Disciplinas Básicas sobre 
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estes quesitos. A sugestão é aceita por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a 

reunião foi encerrada às 14:46h. 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 


