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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 

DEZOITO DE AGOSTO 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 13:15, pela 

Conferência Web RNP, reuniram-se sob a presidência do Prof. Everton Pedroza dos 

Santos, os conselheiros: Alexandre Luiz Pereira, Ângelo Marcio da Silva, Carla Cristina 

Almeida Loures, Eduardo Adame Salles, Elisabeth Couto Parkutz Costa Nelson, Ezequiel 

da Silva Oliveira, Ezequiel Silva Oliveira, Gláucia Domingues, Henrique Varella Ribeiro, 

Jesus Alfonso Puente Ângulo, Luís Fernando dos Santos, Luiz Alberto dos Santos, 

Rodrigo Veloso Parkutz, Renan Cardoso Machado de Souza. 1. EXPEDIENTE 

INICIAL. Everton iniciou justificando as duas sessões extraordinárias seguidas, 

ressaltando que é preciso tempo antes da próxima ordinária para tratar dos temas que ora 

se apresentam, pedindo a compreensão e colaboração dos conselheiros presentes. Everton 

empossou o conselheiro Alexandre Luiz Pereira, novo coordenador do curso de 

engenharia mecânica, e sua substituta eventual, a docente Carla Cristina Almeida Loures, 

dando-lhes boas-vindas. O conselheiro Alexandre agradeceu e se colocou à disposição 

deste conselho. A conselheira Carla agradeceu e se colocou à disposição como substituta 

eventual. Carla questionou como funcionaria na ausência do conselheiro Alexandre, se 

ela pode votar duas vezes, uma como coordenadora e outra como representante de 

Pesquisa. Everton explicou que há outros casos semelhantes, que não há previsão no 

regimento do CONPUS para a situação e que irá checar essa informação, mas entende 

que há direito sim aos dois votos. Eduardo entendeu que Carla poderia votar como 

substituta da coordenação de engenharia mecânica e seu suplente na Pesquisa votaria no 

caso. Everton explicou que é necessário checar, uma vez que a suplente de Carla é 

Glaucia, titular da representação de Gerência Acadêmica. Ângelo sugeriu que seja feita 

uma consulta no sentido do peso de votos e também da situação do conselheiro ocupar 

duas cadeiras. Ângelo explicou que acha que por enquanto as pautas são tranquilas, mas 

em pautas mais complexas isto pode gerar um tumulto no conselho, independentemente 

de servidor docente ou TAE. Ângelo externou sua preocupação tanto quanto ao peso de 

voto quanto à ocupação de mais de uma representação. Ângelo sugeriu consulta ao 

CODIR, antes verificando melhor nosso próprio regimento. Ângelo externou suas 

preocupações também quanto às vagas ociosas, devendo este conselho promover 

indicação ou eleição. Everton explicou que fará nova consulta para ver se há previsão, 

mas entende que o caso é omisso no regimento. Everton explicou que, por ora, é melhor 

computar apenas um voto até a checagem das informações, se todos os conselheiros 
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concordarem. Não houve objeções. Everton explicou que vem trabalhando com a 

Elisabeth no convênio e que gostaria de passar informações sobre o andamento deste 

processo, e que houve muitos eventos desde o último dia 06/04. Everton fez um breve 

histórico sobre a situação da atualização do Plano e do aditamento do convênio. Everton 

explicou que o convenio carecia de um aditamento. Everton explicou que houve atraso 

na tramitação interna da Eletronuclear e que tinha um prazo para inserção da PLOA até 

10/07, mas até o dia 09/07 não havia aprovação da Eletronuclear para o aditamento do 

convênio. Everton explicou que foi feita a inserção em 09/07, respeitando os prazos. 

Everton explicou que o jurídico da Eletronuclear solicitou uma justificativa para a 

inserção dos bens de informática. Everton expôs virtualmente a resolução da diretoria 

executiva da Eletronuclear, reunião 1588ª. Everton esclareceu que foi apresentado para a 

DIREG e que esta sinalizou que seria necessário um parecer da PROJU. Everton explicou 

das informações do Ofício enviado a PROJU, com o aval das coordenações. Everton 

explicou que recebeu o OK em parecer da PROJU e da assinatura do convênio pelo 

Cefet/RJ. Elisabeth corroborou com Everton e diz que está pendente apenas a assinatura 

do documento pela Eletronuclear. Everton registra seu agradecimento a Elisabeth pelo 

empenho na resolução da questão. Everton abre para esclarecimentos e dúvidas. 2. 

ORDEM DO DIA. 2.1 ORÇAMENTO 2021. Everton explicou que foi enviado para os 

conselheiros o arquivo atualizado do Orçamento 2021. Everton expôs virtualmente a 

planilha. Everton explicou o atraso na aprovação do orçamento da união, repercutindo no 

orçamento interno do Cefet. Everton explicou que recebeu o Plano Operativo Anual – 

POA recentemente, na primeira semana de agosto. Everton explicou a causa desta sessão 

estar sendo realizada na quarta-feira, e não tradicionalmente na quinta-feira, em 

decorrência da necessidade de se retornar este documento no dia 20/08. Everton expôs 

virtualmente o POA. Everton destacou na planilha a reforma da quadra poliesportiva e os 

antecedentes da destinação de 125 mil reais via emenda parlamentar, oriunda da atuação 

do deputado federal Gláuber Braga. Elisabeth explicou que a tramitação da liberação 

deste valor passa pela SETEC, que intermedeia a situação. Elisabeth explicou que os itens 

em verde já foram licitados e que teoricamente já deveríamos ter o valor reservado para 

pagar. Elisabeth explicou que o valor referente à limpeza de caixa d’água e controle de 

pragas são de contratos anteriores. Os valores em branco são a licitar ainda, referente a 

processos abertos e que tais valores podem ser modificados. Elisabeth explicou o valor 

referente a manutenção de ar-condicionado. Elisabeth explicou sobre os materiais de 

laboratório. Eduardo perguntou sobre o valor exposto na coluna D da planilha,  sendo 

informado por Elisabeth do cálculo realizado para se chegar ao valor exposto em 

‘Consumo e Serviço’ é de referência, por estimativa. Ângelo externou sua preocupação 

com a falta de recursos e falta de previsão da conclusão das aquisições e dos serviços, 

dado o grande tempo passado no ano, restando apenas 4 meses para seu encerramento. 

Ângelo expôs ainda a preocupação com a demora do Cefet em enviar o POA para Brasília, 

a fim de receber os recursos liberados, segundo a representante do MEC.  Elisabeth 

explicou que, em reunião, a DIREG justificou a demora devido à transição da gestão pro 

tempore. Everton explicou que a representante do MEC estava se referindo ao TED que 

o Cefet pode pleitear. Ângelo externou preocupações com o não pagamento de bolsas e 

auxílios e a falta de informações em torno deste assunto. Ângelo expôs a situação da 



 
 

3 
 

Aprovada na 5ª Sessão Ordinária 

Em 18/11/2021 

quadra poliesportiva, explicando que a pintura é importante, mas a cobertura é 

indispensável. Elisabeth explicou que a emenda parlamentar é exclusiva para a reforma 

da quadra, mas que a obra de cobertura ultrapassaria bastante o valor destinado. Ângelo 

ressaltou a necessidade de se rever o método de distribuição dos recursos pelo Maracanã 

para a Uned, que não contempla as especificidades do campus e destina apenas as sobras 

dos valores. Everton explicou que, quanto ao pagamento dos auxílios, é necessário pedir 

novo posicionamento da DIREX para esclarecimento aos alunos. Elisabeth explicou que 

o caráter da reunião não é de aprovação deste orçamento, e sim a demonstração por meio 

da planilha dos valores e os processos referentes. Elisabeth explicou sobre o item 

“Transformador”, da necessidade de reajuste para abarcar este item. Ezequiel da Silva 

corroborou, explicando a necessidade desse transformador para adequar à tensão dos 

equipamentos já adquiridos. Everton e Elisabeth reforçaram o caráter de esclarecimento 

ao conselho da planilha de orçamento, e não a aprovação em si. Nada mais havendo a 

tratar, a reunião foi encerrada às 14:42h. 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. 
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Presidente do Conselho Angra dos Reis 

SIAPE 2191953 
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