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ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO 

CEFET/RJ, CAMPUS ANGRA DOS REIS, REALIZADA EM 15 DE 

SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 

 

Ao décimo quinto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às 13:11h, 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 foi aprovada sem ressalvas. Item 2: Tiago passa a palavra à 

servidora Fernanda Rodrigues, que fará uma apresentação sobre o Comitê da Bacia 

Hidrográfica da Baía da Ilha Grande, do qual o CEFET/RJ – Campus Angra dos Reis faz 

parte. A princípio, a servidora traz um resumo sobre a definição de bacia hidrográfica. 

Traz, ainda, uma abordagem sobre o que são os comitês e suas atribuições. A seguir, a 

servidora fala sobre o plano de bacia e seus objetivos. Passa, então, a falar sobre o CBH-

BIG, seus objetivos, área de atuação, estrutura organizacional e composição, além do 

edital de convocação, através do qual ela e a instituição tiveram interesse pelo assunto e, 

assim, o CEFET/RJ – Angra dos Reis passou a fazer parte da composição do comitê, 

sendo representado pela servidora supracitada. Em seguida, a servidora apresenta a 

composição atual do comitê e discorre sobre o que pôde observar durante as reuniões, as 

problemáticas existentes, as ações em andamento e os dilemas atuais. A servidora encerra 

sua participação na reunião destacando que sua fala, neste momento, é apenas para 

informar sobre a atuação de nossa instituição no comitê e a importância do mesmo, sendo, 

a seguir, parabenizada pelos conselheiros. Item 3: Tiago passa a falar sobre o Plano 

Institucional de Capacitação Docente e a formação da Comissão Gestora, ressaltando o 

papel do Conselho em indicar um nome para essa Comissão. O discente Gabriel sugere 

que o representante de Pesquisa deste Conselho seja a indicado para tal função. Ronney 

passa a falar sobre o assunto, explicando o andamento que foi dado após a Resolução e a 

necessidade da Comissão Gestora, destacando que, segundo fala do Diretor Tiago, o ideal 

seria que o indicado seja Doutor, considerando que os assuntos abordados em tal 



Comissão muitas vezes são relacionados à pesquisa. Jesús destaca que tal critério não 

pode ser condicionante pois há membros deste Conselho que não possuem tal titulação e, 

neste caso, estariam excluídos, o que não é imposto pelo regulamento. Alessandro 

questiona se os substitutos de coordenação são considerados membros do Conselho, para 

que possam ser indicados, seguido pela servidora Cristiane, com a mesma dúvida. Tiago 

se encarrega de verificar o assunto e trazer uma resposta. O DOCENTE RAPHAEL 

POUBEL, SUBSTITUTO DA COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, 

FICA INDICADO AO CARGO, TENDO COMO CONDICIONANTE A ACEITAÇÃO 

DE SUBSTITUTOS DE MEMBROS NATOS DO CONSELHO. EM CASO 

CONTRÁRIO, SERÁ CONVOCADA UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DESTE 

CONSELHO PARA TRATAR NOVAMENTE DO ITEM. Item 4: Tiago passa a palavra 

ao Gerente Acadêmico Ronney para que trate do assunto de dupla titulação entre o 

CEFET/RJ - Angra e o Instituto Politécnico de Bragança (IPB). Ele inicia sua fala 

abordando o bom andamento do projeto já ocorrido através da parceria entre o IPB e o 

UTFPR. A seguir, informa como foi estabelecida a parceria entre o CEFET/RJ – Angra e 

o IPB, após visita de alguns docentes a este último e aprovação do CEFET/RJ – Maracanã. 

A seguir, Ronney passa a falar sobre o documento elaborado pelos Colegiados, o qual 

aborda os sistemas educacionais brasileiro e português, bem como o funcionamento da 

parceria, exigência para a dupla titulação. Ele fala ainda sobre algumas características e 

números relacionados ao IPB, explica como será conferido o diploma, possíveis soluções 

para a falta de recursos para enviar o docente orientador para participar da banca, cursos 

que participariam do projeto, forma de reconhecimento de disciplinas, entre outros 

detalhes. Relata, ainda, a experiência da aluna Yasmin, que esteve em Portugal e estagiou 

no IPB. Ronney encerra sua fala, destacando as vantagens existentes. Tiago abre o assunto 

para discussão. Gean questiona se os quatro períodos, conforme exposto durante a 

explicação, são 4 períodos presenciais completos ou 4 períodos de crédito. Ronney 

informa que tal assunto já havia sido pensado e está em discussão com a direção para 

definição dos critérios, ressaltando a necessidade de compromisso por parte do aluno que 

participar. Gean informa que seu questionamento se relaciona aos alunos que já vieram 

de outras instituições e eliminaram matérias que foram cursadas na instituição anterior. 

Tiago explica que, quando o aluno é transferido, já é feito um enquadramento na ementa 

do CEFET. Sendo assim, o aluno já estaria enquadrado na exigência do IPB. Gean 

questiona ainda sobre o rendimento do aluno e a manutenção da bolsa. Tiago reforça que 

também há critérios como em outras bolsas, sendo assim, as exigências devem ser 



cumpridas e os alunos precisam se comprometer. Gabriel questiona se há previsão para 

implantação desse projeto, de forma que os alunos que já estão cursando a graduação 

tenham ciência se o projeto será válido para eles. Ronney informa que tem liberação 

imediata do IPB, podendo enviar alunos no início de 2017. Nesse caso, aguarda a 

aprovação do CONPUS para que seja enviado ao CONEN, CEPE e CODIR, e dê-se início 

ao edital para convocação. Gabriel questiona novamente sobre os alunos que têm 

disciplinas pendentes e os critérios para participação no edital. Alessandro destaca que os 

alunos que têm disciplinas pendentes, provavelmente, não terão CR suficiente para 

participar. Tiago ressalta que este item não está em pauta e será discutido na criação do 

edital. Cristiane questiona a quantidade de vagas e a participação do CEFET e do IPB na 

manutenção desses alunos, como bolsa e moradia. Tiago e Ronney esclarecem que a 

moradia é fornecida pelo IPB e os alunos podem concorrer às bolsas que já são fornecidas 

pelo CEFET. Cristiane questiona se a quantidade de bolsas fornecidas pelo CEFET seria 

a mesma quantidade de vagas oferecida pelo IPB. Tiago informa que não. Os alunos terão 

que concorrer às bolsas oferecidas pelo CEFET, independente da vaga no IPB. Rodrigo 

pede que o documento utilizado na apresentação seja enviado aos conselheiros para uma 

leitura mais detalhada. Cristiane questiona se os alunos recebem passagem além da bolsa, 

ao que é respondida que não. O discente Filipe Alves de Oliveira, convidado da reunião, 

questiona se os alunos teriam base de conhecimento suficiente no momento da ida para o 

IPB, considerando as diferenças na grade de disciplinas das duas instituições, ao que 

Ronney responde que alterações podem ser feitas na ementa. Rodrigo questiona se houve 

aprovação dos Colegiados, ao que Ronney responde que sim. Alessandro questiona se o 

CEFET Maracanã também participará, ao que Ronney responde que não há verba 

suficiente para manter os alunos. Tiago pede que seja votada a questão e explica que nesse 

momento seria a aprovação do mérito da Dupla Titulação, considerando que este 

posicionamento é necessário para dar andamento nos processos necessários. Ressalta 

ainda que, posteriormente, serão feitas alterações nos PPC’s das Graduações, os quais 

serão apresentados no CONPUS. Rodrigo pede que, além do documento apresentado, seja 

enviado o passo-a-passo a ser seguido para iniciar o projeto. TIAGO PROPÕE QUE O 

DOCUMENTO SEJA VOTADO. O DOCUMENTO É APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Andréa ressalta a necessidade de que os documentos relacionados aos 

assuntos colocados em pauta sejam enviados anteriormente para que todos tenham 

conhecimento. Alessandro reforça a ideia e pede que as atas a serem aprovadas sejam 

enviadas novamente no momento de envio da pauta. Item 5: Assuntos Gerais. 5.1 –  



Tiago coloca em pauta a composição da comissão eleitoral para eleição de suplente 

discente de graduação. A comissão é composta por: Rodrigo – Representante Suplente 

TEA, Gean – Representante Discente Técnico e Fernanda Lopes – Coordenadora do 

Cruso Técnico em Mecânica. RODRIGO SUGERE UTILIZAR O MODELO DA 

ÚLTIMA ELEIÇÃO, DA QUAL ELE FEZ PARTE, O QUE É APROVADO. FICA 

DEFINIDO QUE A POSSE SERÁ NA PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA, DIA 24 

DE NOVEMBRO DE 2016, FICANDO A CARGO DA COMISSÃO ESTABELECER 

AS DATAS DO PROCESSO. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 

15:07h, 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 


