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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 QUARTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

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

DE JULHO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

 

Ao sexto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às 13:15h, 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. 

Henrique Varella Ribeiro, os conselheiros conforme lista de presença. Item 1: As Atas 

da 2ª sessão extraordinária 2017, 2ª sessão ordinária 2017 e 3ª sessão ordinária 2017 

foram aprovadas sem ressalva. Registra-se a chegada de Tiago, que passa a presidir a 

reunião. Item 2: Tiago explica a composição da comissão e informa que as reuniões feitas 

tiveram registro em ata. Informa, também, que, após as informações recebidas da Direção 

Geral na reunião da última terça-feira, 04/07/2017, no campus, a comissão será encerrada, 

considerando que não há mais finalidade para a mesma. Gean sugere que seja marcada 

uma Assembleia Geral quando do retorno das aulas, a fim de esclarecer melhor os alunos 

com relação aos acontecimentos. Tiago esclarece que está sendo elaborada uma agenda 

de reuniões e que a possibilidade será verificada. Edward comenta uma publicação feita 

pelo Centro Acadêmico contendo informações relacionadas a este assunto, ao que Tiago 

esclarece que haverá uma conversa com estes alunos, a fim de orientá-los quanto às 

informações passadas para a comunidade acadêmica e para a sociedade, as quais precisam 

ser verificadas antes da divulgação. Tiago esclarece que a Gestão do campus recebeu da 

Direção Geral, no momento da apresentação do novo Gerente Acadêmico, um pedido 

formal de elaboração de um estudo, no entanto, atualmente o assunto está a cargo da 

Direção Geral. Everton sugere que a Direção do campus emita uma nota oficial a fim de 

esclarecer e disseminar as informações corretas a todos, ao que Tiago diz não considerar 

necessário, tendo em vista a grande participação dos servidores na última reunião com o 

Diretor Geral, mas que verificará a possibilidade, levando em consideração a pouca 

presença de discentes por conta do término do período letivo. Edward comenta que a 

publicidade das informações é necessária até mesmo para a sociedade e que, muitas vezes, 
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os discentes que não estão constantemente no campus, como os da pós-graduação, só 

tomam conhecimento das informações através da divulgação de outros discentes. Tiago 

declara encerrados os trabalhos da comissão e ressalta que nenhuma pessoa do campus 

deve trabalhar no referido assunto. Item 3: Passa-se ao momento da posse da nova 

Diretoria eleita do GECAR. Gean fala sobre a composição do novo grupo. Informa que a 

ausência de alguns alunos se deve ao horário escolar e apresenta os membros. Tiago 

explica a dinâmica de apresentação e posse do Grêmio neste Conselho. Gean ressalta que 

os mandatos têm sempre duração de um ano, considerando a curta duração do curso 

técnico. Tiago elogia a atuação de Gean durante os últimos anos, parabeniza o grupo e dá 

posse à nova Diretoria. O documento assinado segue anexo a esta Ata. Item 4: Tiago 

informa a justificativa da conselheira Bruna, referente à última reunião. A 

JUSTIFICATIVA É APROVADA POR UNANIMIDADE. Nada mais havendo a tratar, 

a reunião foi encerrada às 13:29h. Foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, 

Pâmela Gomes Berbert, SIAPE 2268250, pelo presidente do Conselho, Tiago Siman 

Machado, SIAPE 1916370, e pelo presidente substituto do Conselho, Henrique Varella 

Ribeiro, SIAPE 2080482. 
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