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Aprovada na 5ª Sessão Ordinária 

Em 18/11/2021 

 

 
 

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 11 DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

Ao décimo primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas 

e quarenta minutos, pela Conferência Web RNP, reuniram-se sob a presidência do Prof. 

Everton Pedroza dos Santos, os conselheiros: Ezequiel Silva Oliveira, Elisabeth Couto 

Parkutz Costa Nelson, Gláucia Domingues, Luciano Braga Alkmin, Ezequiel da Silva 

Oliveira, Paulo Victor Gomes dos Santos, Luís Fernando dos Santos, Jesus Alfonso 

Puente Ângulo, Rodrigo Veloso Parkutz, Ângelo Márcio da Silva, Carla Cristina Almeida 

Loures, Eduardo Adame Salles, André Celestino Martins e Renan Cardoso Machado de 

Souza. 1. EXPEDIENTE INICIAL. Everton se desculpou pelos adiamentos das sessões, 

explicando-se pelos contratempos e também pelos motivos que o levaram a optar pela 

data escolhida. 2.. ORDEM DO DIA. 2.1 CALENDÁRIO ACADÊMICO DE 2021. 

Everton iniciou que foram aprovados na última sessão do CEPE e enviado para os campi 

para que se possam fazer as inserções de feriados e ajustes necessários a realidade do 

campus. Everton faz compartilhamento de tela. Everton expõe o calendário do técnico. 

Everton explica que há um registro da SAPED e expõe virtualmente as contribuições do 

setor: inclusão do feriado de 18 de abril, de São Benedito, não contemplado. Everton 

explicou que não foi encontrada a fonte do feriado. Eduardo Adame explicou que este 

feriado é na segunda-feira após o Domingo de Páscoa, o que explica a data. Everton 

agradeceu. Everton explicou que o calendário inicia no dia 18 de abril e, portanto, seria 

iniciado no dia 19 e adiado em um dia ao seu final. Everton ressaltou que este calendário 

é referente a 2021. Everton explicou que será necessário ficar atento a data do término, 

para contemplar os cem dias letivos. Everton expôs as solicitações da SAPED sobre o 

feriado de carnaval. Everton externou sua preocupação quanto à alteração, uma vez que 

esse período já foi definido pelo CEPE. Everton manifestou-se para que se mantenha o 

disposto no calendário. Henrique corroborou. Eduardo corroborou. Henrique se 

manifestou sobre as datas da P2, por serem muito adiantadas, sugerindo ser mais para o 

futuro. Henrique, após explanações de Everton, retirou a sugestão, por já ser algo definido 

em CEPE. Ezequiel Silva Oliveira, por texto, explicou que foi decidido isto, as datas da 

P1 e P2. Everton avançou para as demais contribuições da SAPED. Everton explicou das 

alterações, da correção feita e da inserção do feriado de São Benedito. Eduardo atentou 

para o item “Provas de Recuperação”, nomenclatura que é algo do Integrado, se não eram 

Provas Finais antes, no caso do concomitante. Rodrigo explicou que não participou da 
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reunião sobre o calendário e não sabe dizer sobre a nomenclatura. Ezequiel Silva, por 

texto, sugeriu deixar como antigamente. Decidiu-se deixar como “Provas Finais”. 

Everton abriu para contribuições. Everton sugeriu avançar para a aprovação. 

ABERTURA DE VOTAÇÃO PARA APROVAÇÃO DO CALENDÁRIO 

ACADÊMICO DO CURSO TÉCNICO. APROVADO POR 14 VOTOS. Everton 

avançou para o calendário da graduação. Everton explicou sobre a aula inaugural, que 

não consta, mas será inserida no dia 21. Eduardo questionou se não é mais apropriado o 

início ser no dia 22/07. Everton explicou que a preocupação é essa aula inaugural ser no 

dia de aula normal, prejudicando o período letivo. Everton explicou a característica da 

aula inaugural, de ser ministrada para os três cursos de graduação ao mesmo tempo. 

Eduardo questionou sobre o mês novembro que tem coloração em verde, mas não consta 

da legenda. Everton acatou a proposta de Eduardo em colorir no calendário o período de 

renovações e trancamentos. Henrique, após pesquisa, disse que a coloração em verde faz 

sentido ser recesso, segundo calendários anteriores. Everton abriu para contribuições. 

Everton avançou para aprovação. Eduardo sugeriu que, após aprovação, fosse feita a 

alteração das cores. Everton sinalizou que sim. ABERTURA DE VOTAÇÃO PARA 

APROVAÇÃO DO CALENDÁRIO ACADÊMICO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO. 

APROVADO POR 15 VOTOS. INFORMES GERAIS. Everton informou sobre o 

comitê gestor da PICD, e sobre os membros indicados, Luís Fernando e Luiz Alberto, 

suplente e titular, respectivamente. Everton explicou sobre o Fórum de Angra dos Reis e 

a reunião no dia 28/05 e, que os conselheiros que já participam, Rodrigo e Ângelo, não 

puderam estar presentes, mas que ele foi. Everton informou que foi a reunião de 

recomposição, a qual manteve-se os nomes no respectivo fórum. Everton abriu espaço 

para as explicações de Rodrigo. Rodrigo explicou sobre o caráter legal do Fórum de 

Educação, que é previsto para todos os municípios em acompanhar o Plano Nacional de 

Educação, que discute questões macros de educação, em todas as esferas, nas redes 

pública e particular de ensino, sendo sua composição bastante diversificada. Rodrigo 

explicou que a cadeira do Cefet é referente à cadeira de escolas técnicas e 

profissionalizantes e que as reuniões acontecem na segunda sexta-feira de cada mês, 

sendo aberta a participação. Everton agradeceu a participação e contribuição. Everton 

avançou para o informe sobre o Comitê Interno de Educação em Direitos Humanos, 

explicando suas características. Everton explicou que foi solicitado ao campus a indicação 

de membros para participar. Everton explicou que a servidora Alexia Vitória de Oliveira 

foi indicada para a participação, após consulta. Everton avançou para o assunto de não 

pagamento das bolsas de auxílio estudantil, sobre a preocupação com a questão, inclusive 

para os novos ingressantes. Everton explicou da busca de meios alternativos e parcerias 

para fornecer equipamentos para os alunos ingressantes, para acesso remoto às aulas.  

Eduardo questionou sobre o processo seletivo do técnico, quanto ao edital e datas. Everton 

explicou que foi solicitada a inserção das três vagas para indígenas e quilombolas. 

Everton explicou sobre o sistema para o processo seletivo, via sorteio. Everton explicou 

que o edital do Cefet/RJ Angra será a parte dos demais, pelas vagas destinadas a indígenas 

e quilombolas e por ser concomitante. Eduardo questionou sobre as datas, devido ao 

pouco tempo. Everton explicou que não dispõe das informações, mas as buscará. Eduardo 
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explicou que, em reunião antiga, foi definida a comissão de acompanhamento 

orçamentário, e que tem recebido e-mails sobre o prazo de funcionamento, mas que não 

sabe como está a situação. Everton explicou que era necessária a indicação de um 

discente, motivo pelo qual ele foi indicado e que a data é necessária para a formalização 

do ato. Everton sugeriu a data da última sessão ordinária de 2021. Rodrigo explicou que 

ainda estava se buscando uma reunião para definição de data. Rodrigo manifestou ainda 

que irá se retirar desta comissão, em assunto a ser tratado em outro momento, por não ser 

objeto desta pauta, por não ter condições laborais de estar em mais uma comissão, devido 

às suas outras atividades na SAPED.  Everton agradeceu a explicação. Rodrigo explicou 

que a ideia inicial era a de que a comissão deveria ser um grupo para assessorar o 

CONPUS no entendimento de questões orçamentárias, e que existem outros colegas com 

formação afim e que possuem mais entendimento das questões orçamentárias. Rodrigo 

explicou da sua motivação em sair da comissão novamente, por estar fora da sua área de 

atuação, o que demandaria tempo para estudar a matéria e eventual sobrecarga. Everton 

agradeceu pelas explicações e abriu para contribuições dos conselheiros. Eduardo 

solicitou que, caso seja necessário o adiamento de outras reuniões, que seja para a parte 

da tarde, como tradicionalmente é feito, devido aos seus horários. Nada mais havendo a 

tratar, a reunião foi encerrada às 10:59h. Foi lavrada a presente ata, que vai assinada por 

mim, Guilherme de Souza Monteiro, SIAPE 2325422, e pelo presidente do Conselho, 

Everton Pedroza dos Santos, SIAPE 2191953. 

 

 

 

 

 

Guilherme de Souza Monteiro 

SIAPE 2325422 

 

 

 

 

 

Everton Pedroza dos Santos 

Presidente do Conselho Angra dos Reis 

SIAPE 2191953 
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