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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 20 DE 

SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

Ao vigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às 13:11h, 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 3ª sessão ordinária 2018 foi aprovada sem ressalva. Everton pergunta sobre o 

acompanhamento financeiro e que seria razoável prazo que isto se concretize. Item 2: 

Assuntos Gerais. 2.1: O presidente informa que recebeu do Conselho Municipal de 

Educação de Angra dos Reis um ofício solicitando a indicação de algum servidor da 

casa para serem avaliados pelo Conselho do Município para serem agraciados com a 

Medalha Professor Jair Natalino Espíndola Travassos. APÓS DISCUSSÕES FICOU 

ACORDADO QUE DEVERÁ SER REALIZADO UMA CONSULTA EM TODA A 

ESCOLA. 2.2: Raphael informa que o grupo de trabalho que está tratando das normas 

de eleição para o CONPUS está sem membros visto que Bruna Loiola e Gean saíram do 

conselho. DANIELLA SE DISPÕE. FICOU ACORDADO A NOVA COMPOSIÇÃO 

E PARA MEMBRO DISCENTE SERÁ REALIZADO NOVA CONSULTA NA 

PRÓXIMA SESSÃO. 2.3: Raphael comenta sobre problemas graves envolvendo o 

trânsito de pedestres na entrada principal e que o mesmo quase foi atropelado por algum 

caminhão que continuamente realiza carga e descarga, com uso de empilhadeira, em 

frente à escola. Cristiane lembra que a abertura integral da entrada secundária traria um 

problema antigo referente ao funcionamento dos ares-condicionados. Comenta ainda 

que também é a favor da abertura deste portão em tempo integral e que está buscando 

solução para abri-lo em breve. 2.4: Raquel pergunta sobre a discussão no CONPUS 

sobre segurança, informando que aconteceu um incidente com a polícia dentro do 

campus (onde a polícia adentrou o campus com o fuzil em punho procurando um 

fugitivo que, supostamente, havia pulado o muro do campus) e que as pessoas não 

foram informadas do assunto, para tomar a precauções necessárias. Alguns docentes 

sugeriram instalação de câmeras de segurança, melhorar a iluminação do campus e foi 

falado da possibilidade de aumentar o tamanho do muro que divide o CEFET e os 

prédios do “Minha Casa, Minha Vida”. A professora Raquel disse que seria 

interessante que a gestão procurasse o apoio do batalhão da polícia e solicitasse uma 

ronda escolar para evitar futuros incidentes dentro ou perto do CEFET, ao que Tiago 

respondeu que já havia feito isso. Alguns professores reclamaram da falta de 
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informação em relação à assuntos de segurança no campus. FICOU ACORDADO QUE 

A MATÉRIA DEVERÁ SER TRATADA EM SESSÃO PRÓPRIA. Nada mais 

havendo a tratar. Foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Tiago Siman 

Machado, SIAPE 1916370. 

 

 
Tiago Siman Machado 

Presidente do Conselho Angra dos Reis 

SIAPE 1916370 

 


