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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 24 DE 

NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 

 

Ao vigésimo quarto dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às 13:13h, 

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: As 

Atas da 7ª e 8ª sessões extraordinárias foram aprovadas sem ressalvas. Item 2: O 

presidente convida o conselheiro eleito a tomar posse. Convida à mesa o discente Bruno 

Henrique Barreto de Araújo, representante Discente de Graduação Suplente (Titular: 

Gabriel Antonio Rodrigues Lopes), para assinatura do termo. Item 3: Tiago faz a leitura 

das justificativas de ausência apresentadas, referentes aos seguintes conselheiros e datas: 

Amilton Ferreira da Silva Júnior – 16/11/2016; Andrea Heidenreich Bernardes – 

06/10/2016 e 11/10/2016; Alexandre Pinto de Oliveira – 11/10/2016; e Ângelo Marcio 

da Silva – 16/11/2016. O PRESIDENTE COLOCA EM APROVAÇÃO AS 

JUSTIFICATIVAS, AS QUAIS SÃO ACEITAS. Item 4: Assuntos Gerais. 4.1 – Tiago 

informa sobre o evento “CINE-DEBATE: Dialogando sobre Intolerância Religiosa e 

Consciência Negra no CEFET/RJ”, a ser realizado logo mais, às 14h no auditório, e 

ressalta a importância da participação de todos. Ângelo, responsável pela organização do 

evento, tem a oportunidade de falar um pouco mais sobre o evento e pede a cooperação e 

participação de todos. Tiago pede o apoio dos docentes, dentro do possível, para a 

liberação dos alunos. Ângelo informa que haverá certificado para todos os participantes. 

4.2 – Tiago informa que está em andamento um estudo sobre a implantação de uma Pós-

Graduação do Núcleo Básico, ressaltando que não haverá novas contratações, apenas um 

aproveitamento da mão de obra já existente. A conselheira Elisabeth pergunta se já foi 

definido algum foco para esta Pós-Graduação, ao que Tiago responde que está sendo 

estudado, mas não será nas áreas de Engenharia já existentes no Campus. Claudio informa 

que a Pós-Graduação que já está em andamento tem o objetivo de ser transformada em 
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Mestrado. Ronney esclarece que não serão acrescidos um Mestrado e uma Pós-

Graduação. Haverá apenas a implantação de uma nova Pós-Graduação e a conversão do 

curso atual em Mestrado. Tiago esclarece que, com relação aos recursos humanos, será 

apenas feito um aproveitamento da carga horária disponível do Núcleo Básico. 4.3 – 

Andrea pede a palavra para informar sobre o prazo máximo de entrega dos relatórios de 

monitoria por parte dos docentes, ressaltando a importância desta ação e as consequências 

que decorrem de seu descumprimento. Ronney reforça a fala da conselheira e pede apoio 

dos coordenadores. Tiago complementa, informando que há um estudo em andamento, a 

fim de verificar o impacto de projetos de extensão na evasão e que os resultados serão 

utilizados para avaliar a viabilidade da manutenção de recurso para os mesmos. Nada 

mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 13:32h, 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 


