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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 ORDINÁRIA DO CONSELHO DO 

CEFET/RJ, CAMPUS ANGRA DOS REIS, REALIZADA EM 06 DE 

JUNHO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

 

Ao sexto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às 13:10h, 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. O presidente 

informa que recebeu alguns documentos entregues pela conselheira Daniella, os quais 

serão lidos pela mesma e anexados a esta ata. Primeiramente, a conselheira lê a 

solicitação enviada pelo Setor Pedagógico a ela referente a um fato ocorrido na última 

reunião deste Conselho, conforme detalhado no documento. Daniella esclarece que, 

diante da solicitação dos servidores, convocou uma reunião do Coletivo TAE para tratar 

do assunto, quando foi solicitado que uma Moção de Repúdio fosse apresentada nesta 

reunião para aprovação e posicionamento dos demais conselheiros sobre a postura a ser 

adotada por todos dentro deste Conselho. Passa a fazer a leitura deste documento, 

elaborado pelo grupo Coletivo TAE. Logo após, a conselheira entrega a documentação 

ao presidente do Conselho e é solicitada a votação pelo acolhimento da Moção. Raquel 

pede a palavra e Tiago esclarece que ela ainda não é conselheira, portanto, ainda não 

tem direito a voto. Everton expõe seu posicionamento de que este documento deveria 

ser apresentado após a discussão e aprovação da ata anterior, ao que Bruna diz 

concordar. Daniella explica que, a despeito da ata, os conselheiros presentes na última 

reunião podem opinar, considerando o ocorrido e, ainda, que a ata não consegue 

expressar os detalhes da situação, bem como o ânimo e o emocional no momento do 

fato. Cristiane endossa essa fala e reforça que o setor e a respectiva chefia não foram 

procurados para tratar do referido assunto antes de este ser apresentado em reunião. 

Everton expõe que mantém sua opinião sobre a ordem de apresentação dos documentos. 

Rodrigo pede a palavra e pede que os conselheiros presentes hoje e que estiveram 

presentes na reunião passada se posicionem sobre o assunto e votem a moção. Além 

disso, passa a falar sobre o ocorrido, quando Tiago pede a ele que se atente ao assunto 

atual, que vem a ser a aprovação da Moção. Jesus pede a palavra e diz que o ideal seria 

que Raquel tivesse seu direito de fala assim como Rodrigo. Raquel passa a falar e 

informa que sua fala está sendo desviada. Diz que em momento algum acusou o setor 

SAPED de ser responsável pela evasão dos alunos e ressalta aos conselheiros que a 

moção de repúdio está baseada em fatos que não ocorreram. A docente Raquel explica 

que disse que o custo das passagens é um fator que leva os alunos a evadirem, um fator 
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entre vários. E que dentro de um contexto contou que as alunas estiveram na SAPED e 

tiveram um documento negado pelo servidor Rodrigo, contexto este que se referia à 

gratuidade nas passagens dos alunos do Curso Técnico e não o servidor Rodrigo. 

Informa que a solicitação de inclusão desta pauta, encaminhada por e-mail através do 

conselheiro Aldo, não foi atendida pelo diretor Tiago, contrariando o regulamento, e um 

assunto extremamente importante, segundo a docente, foi deixado para o final da 

reunião. A docente Raquel diz que questionou o fato que os alunos não deveriam buscar 

sozinhos o direito à gratuidade e que o servidor Rodrigo, independentemente de ser ou 

não sua atribuição, deveria ter acolhido a demanda e buscado a quem fosse a atribuição, 

para que os alunos não ficassem novamente sozinhos na busca pelo direito à gratuidade 

das passagens. Reforça que não colocou o servidor Rodrigo em julgamento e que teve 

sua fala interrompida naquela reunião pelo diretor Tiago para que o servidor Rodrigo 

tivesse direito de fala, e que ao final da reunião teve seu direito de resposta negado pelo 

diretor Tiago que alegou que a docente estava destemperada. A docente Raquel 

informou que levou a pauta ao CONPUS porque, segundo ela, quando uma Instituição 

oferece um curso técnico em que os alunos têm direito à gratuidade nas passagens, e 

desde que o curso foi criado em 2011 até hoje 2019, os alunos ainda pagam passagens, 

esse assunto precisa ser tratado em CONPUS. A docente Raquel encerrou sua fala 

questionando os conselheiros por que ela estava sendo julgada e recebendo uma moção 

de repúdio, por que ela estaria desrespeitando um servidor ao expor um fato que ocorreu 

mas a mesa do CONPUS não estaria a desrespeitando ao chamá-la de destemperada e 

por que haveria dois pesos e duas medidas para avaliar o que é ou não desrespeito. Aldo 

pede a palavra e Tiago explica que não cabe tréplica neste momento e que já negou aos 

demais conselheiros que solicitaram antes dele. Esclarece que Rodrigo, antes da 

reunião, havia solicitado formalmente a palavra para seu direito de resposta e terá seu 

direito de fala neste momento. Rodrigo questiona se a sessão está aberta, ao que Tiago 

esclarece que sim, devido à baixa presença de pessoas externas ao Conselho. Rodrigo 

esclarece que não concorda com a forma como o assunto foi exposto na última reunião e 

que se sentiu acusado. Ressalta que poderia ter sido procurado em seu setor caso 

houvesse a percepção de alguma falha em sua conduta profissional, a fim de solucionar 

a questão e esclarecer o fato. Passa a fazer a leitura de seu discurso, relatando os fatos 

ocorridos e comentando o assunto. O conselheiro informa que foi injustamente acusado 

de omissão de suas atribuições e de ter causado sofrimento às alunas, também presentes 

naquela reunião, Vanusa e Maria Lara. Passa a relatar o que ocorreu na reunião do dia 

11 de abril de 2019, quando a servidora Raquel pediu a palavra para falar sobre a 

gratuidade no transporte para os discentes do Cefet/RJ campus Angra dos Reis e alegou 

que Rodrigo não deu o devido respeito e atenção e virou as costas para o sofrimento das 

alunas quando estas procuraram a SAPED requerendo o auxílio. Rodrigo alega ter 

ficado evidente durante a fala da servidora que a situação não era apenas sobre o 

transporte, mas sim para expor e ofender a ele, e cita que tal conduta fere a Norma de 

Conduta Ética e Profissional dos Servidores do CEFET/RJ. Além disso, Rodrigo 

informa que, na ocasião, a servidora Raquel expressou seu desejo de que houvesse 

muito mais pessoas ali para presenciar o choro da aluna e ainda afirmou que, caso o 

servidor tivesse buscado a solução para a solicitação das estudantes, teria evitado o alto 
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número de abandono de outros estudantes, colocando sob responsabilidade dele a 

evasão de discentes, constrangendo e prejudicando sua reputação. Segundo ele, a 

discente Vanusa afirmou ter trazido a questão a este Conselho por não saber como 

proceder, ao que Rodrigo respondeu não ser verdade pois ele mesmo orientou a aluna a 

procurar a Direção do campus. Ainda em seu discurso, Rodrigo relata que a discente 

informou ter procurado a professora Raquel devido à proximidade entre as duas e 

questionou sobre as atribuições da SAPED, alegando desconhecê-las. O servidor 

esclarece que tal alegação não seria procedente, considerando que a discente já passou 

por outros atendimentos no Setor. Ao final do relato, o servidor pede que seja verificada 

a procedência de abertura de processo administrativo disciplinar contra a servidora 

Raquel e abertura de procedimento interno para apurar o envolvimento das alunas 

Vanusa e Maria Lara na ação, descrevendo a previsão legal para tal. Ele ressalta que 

ambas alunas já passaram por diversos atendimentos na SAPED e que faltaram com a 

verdade ao alegar desconhecimento sobre o atendimento do setor e relataram à servidora 

Raquel sobre a atuação do servidor, colocando-o sob suspeita de negligência no 

exercício da função, situação agravada pela exposição pública no CONPUS. Tiago 

informa que, conforme observação da secretária sobre o regimento, de fato a aprovação 

da ata deveria ser anterior aos demais documentos. Sendo assim, Tiago informa que 

passará ao Item 1 da pauta e, posteriormente, serão analisados os documentos 

apresentados até o momento. Item 1:  Cristiane faz algumas solicitações de alteração, as 

quais são aprovadas com abstenção do conselheiro João Pedro. Bruna solicita uma 

correção, a qual também é aprovada. Tiago pede que ambas enviem por escrito para a 

secretária o texto a ser corrigido conforme apresentado verbalmente. Tiago pergunta à 

servidora Raquel se ela gostaria de ler suas observações e esta deixa a cargo da mesa, 

que faz a leitura das correções solicitadas pela servidora Raquel. Logo após, havendo 

questionamentos sobre as falas de Tiago, que foram incluídas na ata por solicitação do 

mesmo, Rodrigo alega considerar que as falas feitas pela servidora Raquel e que não 

foram contempladas em ata não deveriam ser incluídas por ele, Rodrigo, ainda que 

sejam verdadeiras. Sendo assim, expõe sua opinião de que não deveria ser retirada a fala 

do diretor sobre a solicitação de não interrupção de sua fala. Cristiane alega que essa 

fala do diretor precisa ser mantida porque de fato ocorreu e em circunstâncias até piores 

do que foi relatado na ata, pois foi neste momento que a servidora Raquel agiu com 

deboche em relação à fala do servidor Rodrigo, inclusive o chamando de ator. As 

correções são aprovadas, com exceção da retirada da fala de Tiago. A ATA DA 2ª 

SESSÃO ORDINÁRIA 2019 FOI APROVADA COM AS CORREÇÕES A SEREM 

FEITAS. Retorna-se ao assunto da aprovação da Moção. Everton faz o encaminhamento 

de que os documentos sejam apresentados para que os conselheiros leiam com calma 

antes de um posicionamento. Tiago esclarece que o encaminhamento inicial de Daniella 

seria o acolhimento do documento. Rodrigo questiona se as dúvidas podem ser 

esclarecidas no momento ao que Everton reitera que gostaria que houvesse um tempo 

maior para apreciação dos documentos. Jesus reforça o encaminhamento de Everton. 

APÓS VOTAÇÃO, É APROVADO O ENCAMINHAMENTO DO CONSELHEIRO 

EVERTON E AS DELIBERAÇÕES SOBRE O DOCUMENTO SERÃO FEITAS NA 

PRÓXIMA SESSÃO. Everton solicita ao presidente que haja atenção ao regimento em 
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todo tempo, inclusive com relação ao quórum, haja vista que na última reunião o 

assunto foi interrompido sob alegação de falta de quórum, porém, esta já estava 

incompleto anteriormente, durante a discussão de outros assuntos. Item 2: O presidente 

convida os membros eleitos para assinar o termo de posse. Assinam o termo de posse 

respectivamente: Elisabeth Couto Parkutz Costa Nelson como representante Técnico 

Administrativo Suplente (Titular eleita anteriormente: Daniella de Paula Sousa Freitas); 

Luis Fernando dos Santos como representante Docente Suplente (Titular eleito 

anteriormente: Aldo Rosado Fernandes Neto); Raquel Grisolia Gonçalves como 

representante de Extensão Titular (Suplente: Marcelo dos Reis Farias). Estavam 

ausentes na cerimônia de posse os servidores Marcelo dos Reis Farias e Carla Cristina 

Almeida Loures, e os alunos Lidiane Cristina Silva de Oliveira e Samuel Mendes 

Fernandes. Tiago dá as boas vindas aos conselheiros e reforça o desejo de que 

trabalhem em prol da instituição. Item 3: Tiago esclarece que a apresentação das 

informações de orçamento visa melhoria na transparência destas informações conforme 

solicitado pelo próprio Conselho. O presidente expõe a planilha e dá explicações, sendo 

auxiliado pela conselheira Elisabeth. Luis Fernando questiona se há impressoras na 

planilha apresentada, ao que Tiago responde que sim, porém, esclarece que há um 

movimento nacional para que o serviço de impressão seja terceirizado, evitando a 

compra de tais equipamentos. Aldo questiona se o contingenciamento anunciado pelo 

governo afeta os valores expostos na planilha, ao que Tiago explica que o valor 

apresentado já foi aprovado. Explica, ainda, que há, sim, uma orientação para que os 

campi estejam preparados para um possível corte. Informa sobre o valor conseguido via 

emenda parlamentar, que foi dividido igualmente entre os campi e há uma negociação 

entre os diretores para que a divisão não seja igualitária, considerando que há centros de 

custos em que a necessidade é menor. Item 4: Assuntos Gerais. 4.1: Tiago passa a 

palavra a Elisabeth. Com relação a alguns assuntos abordados na última reunião, a 

conselheira esclarece que o Setor de Administração e Compras não privilegia nenhum 

servidor ou projeto e que, caso haja dúvida em alguma situação, os interessados podem 

procurar o setor para esclarecimentos. 4.2: Tiago passa a falar sobre a reunião ocorrida 

na semana passada no Centro de Angra dos Reis, envolvendo a Prefeitura, 

representantes da sociedade civil, representantes de empresas, Cefet/RJ Angra dos Reis, 

entre outros, tendo como tema o Parque Tecnológico. O presidente dá esclarecimentos e 

resume alguns acontecimentos da reunião e do funcionamento do projeto. Informa, 

ainda, que, na próxima semana, fará uma reunião geral para tratar do assunto com 

alunos e servidores. 4.3: Aldo passa a falar sobre a transferência da servidora Fernanda 

Melo para a sede, Maracanã, por questões de saúde e esclarece que ele passa a ser o 

Coordenador do Colegiado de Disciplinas Básicas. Reforça que fez o pedido de 

reposição da vaga. Cristiane questiona se foi enviada à Direção Geral a carta aprovada 

neste Conselho, solicitando a reposição de servidores administrativos, ao que Tiago 

responde que não, pede desculpas pela falta e informa que será encaminhada ainda nesta 

semana. Everton pede que Tiago empenhe-se na busca pelo atendimento a estas 

solicitações de reposição de servidores. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 

encerrada às 14:52h. Foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Pâmela 
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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 

 


