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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 ORDINÁRIA DO CONSELHO DO 

CEFET/RJ, CAMPUS ANGRA DOS REIS, REALIZADA EM 08 DE 

AGOSTO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

 

Ao oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 13:19h, 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 faz a 

leitura das correções solicitadas pela servidora Raquel. Uma visitante pede licença para 

se apresentar e falar sobre a ata e Tiago esclarece que o momento é para aprovação da 

ata. O presidente abre a questão para os conselheiros e Daniella sugere que não seja 

acatado este pedido de fala a fim que seja mantida a ordem do dia. Rodrigo informa que 

discorda da alteração solicitada pois não corresponde à realidade, além de citar seu 

nome no texto enviado. Daniella comenta que a edição do texto abriria precedentes para 

outras situações parecidas e informa que, neste caso, não haveria necessidade de um 

secretário, pois as reuniões deveriam ser transcritas ou gravadas para captar a sua 

totalidade. Jesús comenta que em outras situações anteriores as alterações solicitadas 

pelos conselheiros em suas próprias falas foram aceitas e que deveria ser seguido o 

mesmo padrão. Cristiane fala que, em todos os casos, as alterações de conteúdos foram 

encaminhadas para aprovação, da mesma forma que está sendo proposto agora. Bruno 

comenta que discorda da fala de Jesús, pois, se assim fosse, qualquer pessoa poderia 

falar o que quisesse em reunião e depois pedir alteração da ata, que seria aprovada. 

Tiago dá esclarecimentos sobre a necessidade de aprovação da ata com ou sem 

correções, seja neste momento ou na próxima reunião. TIAGO FAZ O 

ENCAMINHAMENTO DE QUE A CORREÇÃO SEJA ACOLHIDA E A ATA 

APROVADA. DANIELLA FAZ O ENCAMINHAMENTO DE QUE A CORREÇÃO 

SEJA RECUSADA. O presidente abre a votação, onde obtém-se 4 (quatro) votos a 

favor da proposição de Daniella, 4 (quatro) votos a favor da proposição de Tiago e 2 

abstenções. Tiago informa que a mesa fará o desempate e vota pelo acolhimento da 

alteração. A ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA 2019 FOI APROVADA MEDIANTE 

ALTERAÇÕES CITADAS. Item 2: Daniella questiona se a moção não deveria ser 

aprovada antes da posse de novos conselheiros, considerando que é tema anterior à 

entrada deles. Tiago esclarece que, conforme regimento, as moções deve ser 

apresentadas sempre no início da sessão. No entanto, na situação em questão, o 

documento foi apresentado em reunião anterior e encaminhado para aprovação na 

presente reunião. O presidente convida o membro eleito para assinar o termo de posse. 
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Assina o termo de posse: Marcelo dos Reis Farias como representante de Extensão 

Suplente (Titular: Raquel Grisolia Gonçalves). Tiago dá as boas vindas ao conselheiro e 

reforça o desejo de que trabalhe em prol da instituição. Item 3: A visitante novamente 

pede para se apresentar. Informa que seu nome é Marisa e que faz parte da Diretoria da 

ADCEFET. Rodrigo pede a fala e comenta que estamos diante da votação de uma 

moção e que não caberia fala de terceiros neste momento. Tiago retoma a palavra e 

esclarece que o documento em questão foi apresentado em reunião anterior, quando foi 

solicitado por maioria dos conselheiros que houvesse tempo para apreciação e que o 

documento retornasse na próxima reunião para votação. Sendo assim, não cabe 

intervenção de terceiros, haja vista que este assunto compete aos conselheiros e que 

houve tempo suficiente para apreciação do mesmo. Bruna informa que concede sua 

palavra como conselheira para que Marisa se pronuncie. Tiago reforça que é assunto 

pertinente ao conselho e que essa permissão poderia agravar ainda mais a situação atual. 

Passa à votação sobre o acolhimento ou recusa da moção em questão, obtendo 4 

(quatro) votos a favor do acolhimento, 5 (cinco) votos a favor da recusa e 2 abstenções. 

MOÇÃO RECUSADA PELO CONSELHO. Item 4: Assuntos Gerais. 4.1: Tiago 

informa que a conselheira Carina entregou o cargo e que Rodrigo assume como titular, 

conforme tem sido feito nas situações semelhantes. 4.2: Tiago informa sobre a 

necessidade de eleição para as representações que estão vagas (Técnico Administrativo 

em Educação – Suplente; Docente – Suplente; Discente Pós-Graduação – Titular e 

Suplente). PASSA-SE À FORMAÇÃO DA COMISSÃO PARA ELEIÇÃO, QUE 

FICA COMPOSTA POR: ELISABETH PARKUTZ, JOSÉ RAFAEL E BRUNO 

HENRIQUE. FICA ESTABELECIDO O PRAZO DE 05 DE SETEMBRO DE 2019 

PARA APRESENTAÇÃO DOS NOMES ELEITOS. 4.3: Tiago também fala sobre a 

necessidade do andamento dos trabalhos da Comissão responsável por elaborar o 

Regulamento de Eleição deste Conselho, a qual encontra-se desfalcada com a saída de 

Raphael Vilamiu. A NOVA COMISSÃO FICA COMPOSTA POR DANIELLA, 

BRUNO E JOSÉ RAFAEL, TENDO O PRAZO DE 31 DE OUTUBRO DE 2019 

PARA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS AO CONPUS. Tiago esclarece que, 

ao fim deste processo, a resolução ainda será encaminhada ao CODIR para aprovação. 

4.4: Tiago passa a falar sobre o Parque Tecnológico de Angra dos Reis, passando 

atualizações das últimas reuniões e informando que fará uma reunião na próxima 

semana para criação de um grupo de trabalho relacionado a este assunto e abre 

oportunidade para o Conselho fazer encaminhamentos, sugestões e/ou recomendações. 

Elisabeth questiona se, na referida reunião, Tiago dará informações sobre o 

funcionamento do Parque, ao que ele responde que dará as informações que tem até o 

momento. Luciano sugere que a reunião seja realizada na quarta-feira por ser o dia que 

mais concentra pessoas no campus. Tiago comenta sobre a visita técnica realizada cerca 

de dois anos atrás a Santa Rita do Sapucai, onde foi observado o modelo de trabalho 

adotado e que pode ser tomado como exemplo para Angra dos Reis. 4.5: Marisa pede a 

palavra novamente ao que Tiago concede e pede que haja cuidado na fala para que o 

assunto não gere maiores discussões, considerando que já foi votado e encerrado. Ela 

passa a falar sobre os objetivos e o papel do sindicato, e comenta sobre a necessidade de 

união entre servidores administrativos e docentes. Fala, ainda, sobre a criação do núcleo 
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de base do sindicato no campus Angra e dá outras informações. Cristiane pede a palavra 

e sugere que haja mais discernimento nas próximas abordagens do sindicato para que 

servidores não se sintam coagidos nestas situações. Angelo também pede a palavra e 

informa que faz parte do SINTE CEFET/RJ, além de ser servidor lotado na SAPED. 

Expõe sua preocupação com a presença do sindicato em um momento como este pois 

acaba fortalecendo uma situação já existente que é o desrespeito com os servidores 

administrativos enquanto categoria. Comenta, ainda, que o recado passado na situação 

em questão é que qualquer servidor pode trazer qualquer argumentação ou acusação em 

relação a outro servidor ou setor e nada acontecerá. Fala sobre diversos problemas 

existentes na instituição e no campus, como, por exemplo, a falta de servidores 

administrativos. Tomás, representante da ADCEFET, pede a palavra e pede desculpas 

se a postura deles soou como pressão. Informa que a intenção era de que houvesse uma 

conciliação na situação colocada, buscando apaziguar os ânimos. 4.6: Bruno pede a 

palavra e sugere que o Conselho faça um encaminhamento aos Colegiados, caso seja 

pertinente, para que seja realizada uma espécie de “Curso de Férias” para auxiliar os 

alunos com dificuldades em algumas disciplinas, onde seriam feitas avaliações e os 

alunos que haviam sido reprovados no semestre, se tivessem bom desempenho, 

poderiam ser aprovados. Tiago comenta que os coordenadores estão presentes e podem, 

posteriormente, dar retorno a ele sobre esta questão. 4.7: Priscila pede a palavra e 

comenta sobre a situação atual da Biblioteca e pede que as informações sobre o 

funcionamento sejam sempre repassadas para que os docentes possam dar melhor 

suporte aos alunos. Além disso, pede, ainda, que sejam repassadas informações sobre a 

reposição de servidores no setor. Tiago esclarece que os coordenadores estão cientes 

sobre o funcionamento atual, que tem sido de 10h às 11h e de 14h às 15h. Fala, ainda, 

sobre o andamento do processo de contratação de servidores terceirizados. 4.8: Daniella 

comenta sobre demanda exposta em reuniões anteriores de que os representantes eleitos 

para Conselhos externos ao campus compareçam ao CONPUS para dar esclarecimentos 

sobre os trabalhos realizados e sua atuação. 4.9: Angelo fala sobre a posse dele e de 

Cristiane no CEPE e se coloca à disposição para esclarecer dúvidas ou levar pautas 

àquele Conselho. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 14:24h. 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 


