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Ao  décimo dia do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às 13:31h, 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  e os conselheiros conforme lista de presença. Ítem 1: As Atas 1ª 

e 2ª de 2016 foram aprovadas sem objeções. Ítem2: Sobre a proposta de orçamento, o 

representante discente de graduação André questiona o custeio de passagens nacionais e 

internacionais para docentes irem para Portugal. Tiago esclarece que nenhum custo dessas 

viagens sairá do orçamento da instituição, sendo as viagens totalmente custeadas pelos 

próprios docentes. O representante Técnico Administrativo Ângelo sugere que haja uma 

metodologia mais clara a todos sobre como é feita a aprovação do orçamento e o papel 

das rúbricas, questionando as demandas. A Gerente Administrativa Cristiane pede a 

palavra e esclarece que no ano passado havia um recurso de pessoal muito limitado no 

campus e por isso o PEA encontra alguns problemas, no entanto atualmente, com a 

chegada dos novos servidores, o planejamento será reestruturado, gerando melhorias. 

Tiago afirma que o Gabinete deve concatenar as demandas do orçamento e repassá-las 

para este Conselho. André questiona se o orçamento realmente atende as demandas da 

instituição. Tiago afirma que o orçamento atende as demandas institucionais, no entanto 

as decisões sobre o que é prioritário podem sofrer modificações de acordo com as 

circunstâncias. A suplente de extensão Angélica apresenta a proposta encaminhada pela 

titular Andréa a este conselho, a qual solicita repensar o gasto destinado aos materiais 

esportivos (R$ 16.768,00), uma vez que não dispomos de espaço suficiente para o 

armazenamento do material solicitado e nem o ambiente adequado, ou seja, uma quadra 

coberta, levando-se em conta a atual situação econômica. E sugere que o valor que seria 

utilizado para isso seja destinado para compra de lanches quando da vinda dos artistas ao 

campus no Projeto Multicultural, bem como para o custeio dos materiais de divulgação 

dos projetos em andamento. Cristiane afirma que o custeio de material de divulgação para 

feira e CIEEMAT já está previsto no orçamento. Ângelo afirma ser importante esse gasto 

com material esportivo para os alunos, e sugere que seja retirado o valor previsto para 

aquisição e plantio de Tuias (R$ 5.000) para atender as necessidades que Andréa solicitou. 

O suplente de pesquisa Raphael pergunta se ainda haverá alteração no orçamento. Tiago 



diz que se for algo plausível é possível alterar, no entanto precisa de rúbricas. André 

questiona o valor previsto no orçamento para compra de máquinas de café expresso e 

pergunta se os alunos vão poder utilizar. Ângelo e Cristiane afirmam que se for da 

necessidade, poderão utilizar sim. Tiago afirma a importância de criar espaços de 

convivência para alunos fora de salas de aula e laboratórios, afim de evitar a evasão dos 

mesmos. Ítem 3: O calendário de reuniões ordinárias deste conselho foi definido da 

seguinte forma: dias 05/05/2016; 16/06/2016; 15/09/2016; 24/11/2016; 14/12/2016. 

Todas as reuniões ordinárias ocorrerão às 13:00h no Auditório. Ítem 4: Informe do 

Coletivo TAE – Ângelo passa a palavra para Rodrigo Parkutz, que informa aos membros 

do conselho sobre a organização do Coletivo TAE, grupo de discussão que pretende 

discutir as demandas da categoria dos Técnico Administrativos em Educação do campus 

Angra dos Reis. Raphael questiona se essa organização está regulamentada 

institucionalmente no âmbito do Cefet/RJ. Rodrigo diz que grupos de discussão da 

categoria TAE vêm sendo realizados em outras unidades do Cefet/RJ mas não tem 

conhecimento sobre como funcionam. Tiago informa a necessidade de serem elaborados 

registros destas reuniões. Ítem 5 - Assuntos gerais: 5.1) Cristiane agradece ao Colegiado 

Docente e ao CONPUS pelo apoio dado em repúdio ao processo nº 23063.004063/2015-

85 do Professor Celso Narcizo Volotão, o qual tinha como uma de suas propostas a 

retirada de todos os representantes Técnico Administrativos em Educação (TAE) do 

CEPE e informa a todos presentes que a proposta foi recusada no CEPE. 5.2) Alessandro 

informa a todos que finaliza hoje o período de eleições para este conselho, convidando 

aos que ainda não votaram, que o façam. A posse dos representantes eleitos foi marcada 

para o dia 17/03/2016 em reunião extraordinária. 5.3) Alessandro informa que a internet 

no campus está insustentável, devido às quedas diárias que estão prejudicando o trabalho 

de todos e pede que algo seja feito para resolver o problema. Tiago diz que as quedas 

estão sendo registradas pelo SINFO e que o responsável da rede no Maracanã será 

informado sobre o que tem ocorrido. Cristiane esclarece que a internet usada no campus 

faz parte de um programa do governo e não é paga pela instituição. Destaca, ainda, a 

importância da reclamação por escrito elaborada pelos setores, visando respaldar as 

reclamações e relatórios elaborados pelo SINFO, solicitando um atendimento mais eficaz 

da internet ofertada e a oferta de uma internet alternativa para que o campus não fique 

descoberto quando o link da RNP não funcionar corretamente. Nada mais havendo a 

tratar, a reunião foi encerrada às 14:50h, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por 

mim, Isabela Costa da Silva, SIAPE 2181649, pela servidora Pâmela Gomes Berbert, 

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