
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 QUINTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

DO CEFET/RJ, CAMPUS ANGRA DOS REIS, REALIZADA EM 16 

DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE. 

 
 

 

Ao décimo sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às 10 (dez) horas 

e vinte e cinco minutos, na sala 3C 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  e os conselheiros conforme 

lista de presença. Item 1 - O Prof. Tiago colocou para aprovação as atas 1, 2 e 3 de 2015 

do CONPUS e foram aprovadas. Item 2 - Tiago esclareceu que não enviou proposta de 

calendário pois o CODIR e o CEPE não têm calendários aprovados ainda e seria bom que 

as reuniões do CONPUS sejam próximas aos conselhos citados. Fernanda propõe que 

seja marcado o calendário na 1º sessão do semestre que vem, proposta que foi aprovada. 

Item 3 - Ronney esclareceu que o calendário foi recebido ontem e rassaltou o motivo de 

ter aulas aos sábados para a graduação, bem como o novo layout que será apresentado 

para a DIREN. Os calendários da graduação e do curso técnico foram aprovados 

conforme a Sede, a fim de incluir as atividades acadêmicas do campus posteriormente. 

Item 4 - Tiago esclarece que a previsão para 2016 para o orçamento será similar ao de 

2015, sendo assim, os cortes continuam. Angelo pede que seja enviado, assim como nos 

outros anos, o PEA 2016 para os conselheiros e que o orçamento seja aprovado na 

primeira sessão de 2016. O pedido foi aceito por unanimidade. Item 5.1 - Tiago esclarece 

que o edital do concurso de docente está no sítio do Cefet/RJ e pede que os conselheiros 

divulguem o mesmo. Item 5.2 - A comissão de eleição do CONPUS apresentou o 

calendário da eleição e o mesmo foi aprovado. Inscrições: 01/03 e 02/03 de 2016; Eleição: 

09/03 e 10/03 de 2016; e resultado:  11/03/016. Nada mais havendo a tratar, a presente 

ata foi lavrada por mim, Prof. Tiago Siman Machado, secretário e presidente. 
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