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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 DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

Ao sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 13:22h, 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: Tiago abre 

a oportunidade para discussão. Everton comenta uma questão levantada, em reunião 

anterior, pela Prof. Yemcy sobre o quantitativo de alunos informado nas planilhas de 

laboratórios, tendo ficado definido que o número informado seria de alunos ligados à 

prática laboratorial. No entanto, na planilha atual do Laboratório de Elétrica, consta um 

quantitativo que parece ser o somatório de alunos de aula teórica e prática. O 

conselheiro pede que seja checado para que todos utilizem o mesmo critério. João Pedro 

informou que vai checar. Fernando, Claudio, Prof. Priscila, Glaucia e João Pedro 

solicitam correções em alguns formulários. Tiago retoma a palavra, fazendo um resumo 

do andamento do processo de construção do PDI, na parte que cabe ao campus, desde a 

última reunião, ressaltando a utilização dos dados obtidos através do formulário 

disponibilizado aos servidores e alunos. Comenta, ainda, sobre a reunião realizada com 

a comunidade do campus, conforme definido na última reunião deste conselho, e 

destaca um questionamento levantado sobre a meta de internacionalização de alunos. 

Fernando questiona se houve alteração da referida meta, ao que Tiago responde que 

ainda não houve discussão sobre o assunto e abre para discussão e possíveis alterações. 

Após discussões, fica definido que a meta será alterada para 2 alunos por semestre. 

Tiago informa que o documento será enviado para a DIGES e comenta sobre as demais 

etapas do andamento do PDI. Esclarece, ainda, alguns outros pontos referentes ao 

assunto. Registra, também, um voto de agradecimento a todos os membros da comissão 

pela disposição e comprometimento. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 

encerrada às 14:01h. 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 


