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ATA DA QUINTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

DO CEFET/RJ, CAMPUS ANGRA DOS REIS, REALIZADA EM 11 

DE MAIO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 

 

Ao  décimo primeiro dia do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às 13:16h, 

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 expõe que a representação do CONEX não possui 

regra no regimento e a mesma é feita por indicação da direção, porém, ele está 

passando esta prerrogativa para este Conselho. A servidora Elisabeth questiona se 

é preciso titular e suplente, ao qual Tiago responde afirmativamente. Raphael 

sugere que seja feito da mesma forma que é feito no CONPUS, ou seja, eleição 

pelos pares. Ângelo informa que há muitos membros do CONEX em outros campi 

que sequer sabem de sua nomeação e que espera que o novo regimento sane, 

inclusive, as dúvidas com relação às decisões de representação. Henrique sugere 

que seja feita eleição em que todos os servidores votem. Raphael e Cristiane 

destacam que o ideal seria que apenas os representantes de extensão, ou seja, os 

pares, votem nesse caso. Ângelo informa que a inclusão dessa pauta se deve ao 

fato de que há decisões importantes a serem tomadas, como, por exemplo, as 

mudanças no regimento do CONEX, até dia 20 de Maio e o Campus não possui 

representação em tal Conselho, por isso a urgência. Sugere, então, que haja uma 

indicação temporária para solucionar tal questão e, posteriormente, seja definido 

um integrante definitivo. Tiago reforça que a decisão é da direção e está abrindo 

prerrogativa para o Conselho. Sugere que ele mesmo represente o Campus no 

CONEX até o dia 20 e, posteriormente, seja feita a eleição. Informa ainda que as 

sugestões a serem feitas até dia 20 não serão definidas na presente reunião e que, 

após definido o representante, uma reunião deve ser agendada para definir tais 

sugestões. Ângelo sugere que o representante definitivo seja definido hoje no 

Conselho, porém Tiago informa que há outras pessoas, fora do Conselho, que têm 

interesse em fazer essa representação. Gabriel reforça que hoje apenas será 

definido como será feita a escolha da representação definitiva. Alessandro 

questiona por que Tiago não faz a escolha, ao que Tiago responde que poderia 

fazer isso, mas considera mais “saudável” abrir a decisão para votação. Ângelo 

parabeniza esta iniciativa de Tiago, mas diz que considera importante que até dia 

20 haja um suplente, que não seja da direção. Cristiane sugere que Ângelo seja o 

suplente até dia 20, considerando seu conhecimento sobre o regimento. Tiago 



relembra que há pessoas fora do Conselho desejando participar. Esclarece que é 

de entendimento geral que o representante definitivo será escolhido por eleição, 

porém o problema atual é a definição de representante temporário até dia 20, e que 

ele tem observações a fazer sobre os assuntos em pauta no dia, os quais afetam 

diretamente o funcionamento da instituição, como, por exemplo, mudança do 

CONEX como Conselho Consultivo nas atividades de extensão e é preocupante 

colocar o Encontro de Assistência Estudantil como órgão Consultivo, abrindo 

precedente para outros encontros que acontecem na instituição, como o Encontro 

de Pregoeiros, Encontro dos Servidores do Patrimônio e Almoxarifado e Encontro 

das Sessões Pedagógicas. Raphael destaca que não está em pauta quais critérios 

serão levados pelo representante no dia 20, apenas a escolha do representante. 

Item 2: Sobre a eleição de representante suplente de Pesquisa, Raphael sugere que 

seja mantido o critério de eleição por pares. Ângelo relembra que na última eleição 

não houve candidatos e questiona se tal fato não se repetirá. Alessandro esclarece 

que houve candidato, porém este não atendeu aos critérios e informa alguns 

critérios necessários para essa representação. Raphael informa que há novos 

docentes e que atualmente haveria candidatos aptos para eleição. Tiago 

complementa propondo que o candidato possa ter pesquisa com fomento interno 

ou externo, desde que seja de interesse para o Campus. A proposta é aprovada por 

unanimidade. SENDO ASSIM, ESTE CONSELHO APROVA A 

ORGANIZAÇÃO DE NOVA ELEIÇÃO PARA SUPLENTE DE PESQUISA, 

COM VOTAÇÃO REALIZADA PELOS PARES. Ângelo retoma a discussão 

sobre a representação no CONEX. Pede que até a próxima semana seja definido 

o representante definitivo, ou pela direção ou pelo Conselho, ao invés de postergar 

a decisão, colocando um representante temporário. Sendo assim, sua proposta 

seria haver indicação de titular e suplente, e a eleição ser realizada no Conselho. 

Tiago esclarece que indicação pelo Conselho não seria eleição totalmente aberta. 

Assim, propõe que a eleição seja aberta diante de toda a Unidade. Ângelo retira 

sua proposta. Raphael propõe que a eleição seja feita pelos pares, com regra 

semelhante ao representante de pesquisa no CONPUS. Tiago propõe representar 

o Campus no CONEX até o dia 20 e, após esta data, o representante definitivo 

assuma. Assim, Raphael abdica de sua proposta em função da proposta de Tiago. 

Ângelo pergunta se discentes poderiam candidatar-se, ao qual Raphael esclarece 

que, nestes critérios, não, apenas servidores. Tiago informa que não poderá 

representar o Campus no CONEX até dia 20 em função de outros compromissos 

da Direção. Alessandro sugere que, neste caso, seja feita uma indicação pelo 

Conselho. Ângelo ressalta que dia 20 não será preciso comparecer, apenas enviar 

propostas através dos membros que representam o Campus no CEPE, sendo eles 

o Diretor Tiago, a discente Sara e o docente Luis Fernando. Raphael sugere que 

seja feita a eleição para o representante definitivo e, caso seja necessário 

comparecer em alguma data que Tiago não possa comparecer, o mesmo faça uma 

indicação. Tiago reformula sua proposta, a qual passa a ser apenas a eleição do 

representante, sendo assim, ele não representará mais o Campus junto ao CONEX. 

Tiago reforça que dia 20 é apenas o prazo final para encaminhar propostas para o 



CONEX, o que é feito pelo CEPE. Destaca ainda que sua preocupação é que haja 

representação quando for o momento de discussões das propostas. Elisabeth 

sugere que a representação provisória seja feita por um docente e um Técnico 

Administrativo deste Conselho, com indicação temporária feita nesta reunião, até 

que seja feita a eleição dos membros. Tiago complementa propondo que a eleição 

seja feita o mais rápido possível. A proposta é aprovada sem ressalvas. SENDO 

ASSIM, ESTE CONSELHO APROVA QUE SEJA FEITA NA PRESENTE 

REUNIÃO A INDICAÇÃO TEMPORÁRIA DE MEMBROS DESTE 

CONSELHO, UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO E UM DOCENTE, PARA 

REPRESENTAÇÃO DO CAMPUS NO CONEX E A REALIZAÇÃO DE 

ELEIÇÃO PARA REPRESENTANTE E SUPLENTE DEFINITIVOS. Coloca-

se em discussão a representação. NÃO HÁ INDICAÇÕES DE 

REPRESENTANTE DOCENTE. O REPRESENTANTE DOS TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS SERÁ O SERVIDOR ÂNGELO, SENDO O ÚNICO 

REPRESENTANTE TEMPORÁRIO. Passa-se a discussão da comissão eleitoral 

para escolha de suplente de pesquisa e representante no CONEX. A FORMAÇÃO 

DA COMISSÃO ELEITORAL FICA DA SEGUINTE FORMA: O 

REPRESENTANTE DISCENTE SERÁ GABRIEL LOPES; A 

REPRESENTANTE DOCENTE SERÁ JANAÍNA VEIGA. O 

REPRESENTANTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO SERÁ RODRIGO 

PARKUTZ. A DATA DEFINIDA COMO PRAZO FINAL PARA 

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO É 31 DE MAIO DE 2016, FICANDO A 

CARGO DA COMISSÃO ESTABELECER AS DEMAIS DATAS. Rodrigo 

questiona se não há problema em realizar as eleições para representação no 

CONPUS e no CONEX juntas, ao que Tiago responde que não, e reforça que será 

um representante suplente de pesquisa para o CONPUS e uma chapa, titular e 

suplente, para representação no CONEX. Nada mais havendo a tratar, a reunião 

foi encerrada às 14:25h, 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 


