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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 14 DE 

SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

 

Ao décimo quarto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 13:09h, 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 5ª sessão extraordinária 2017 foi aprovada sem ressalva. Item 2: Tiago esclarece que 

esta é a segunda sessão em que a resolução é colocada em pauta. Gean questiona se a 

validade será a partir da publicação, ao que Tiago esclarece que sim e explica o 

funcionamento para estabelecer normativas. O DOCUMENTO É APROVADO SEM 

RESSALVAS. Item 3: Assuntos Gerais. 3.1: Gean pede a palavra e questiona sobre 

eleição para representante de alunos neste Conselho. Tiago esclarece que uma eleição 

precisa ser feita, considerando diversos cargos que estão vagos ou prestes a vagar. Gean 

questiona se, para eleição de um novo titular da representação de discente do Curso 

Técnico, é necessário que ele peça a saída do cargo ou se pode ocorrer ainda durante seu 

mandato. Tiago esclarece que é preciso que o cargo esteja vago para a realização de 

eleição e, quanto ao fim do período do mandato, antes deste prazo é feita a convocação 

para uma nova eleição. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 13:14h. 

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 
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Tiago Siman Machado 

Presidente do Conselho Angra dos Reis 

SIAPE 1916370 


