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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 QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO 

CEFET/RJ, CAMPUS ANGRA DOS REIS, REALIZADA EM 

DEZOITO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 13h11, pela 

Conferência Web RNP, reuniram-se sob a presidência do Prof. Everton Pedroza dos 

Santos, os conselheiros: Alexandre Luiz Pereira, André Celestino Martins, Angelo 

Marcio da Silva, Carla Cristina Almeida Loures, Eduardo Adame Salles, Elisabeth Couto 

Parkutz Costa Nelson, Ezequiel da Silva Oliveira, Ezequiel Silva Oliveira, Gláucia 

Domingues, Henrique Varella Ribeiro, Jesús Alfonso Puente Ângulo, Luciano Braga 

Alkimin, Luiz Alberto dos Santos, Paulo Victor Gomes dos Santos, Priscila Fabiana 

Paulo dos Santos. 1. EXPEDIENTE INICIAL. Everton inicia agradecendo o apoio da 

servidora Pâmela Gomes Berbert Bento na substituição do secretário do CONPUS, que 

se encontra de férias. Agradece, ainda a confiança depositada nele na eleição para Diretor 

do campus Angra dos Reis e reafirma seu compromisso com a instituição, ressaltando 

que conta com o apoio de todos para uma boa gestão. Agradece, também, ao servidor 

Diego Sousa Pires pela campanha limpa neste pleito e ressalta que a instituição ganha 

com novos pensamentos e propostas. Agradece às servidoras Elisabeth e Glaucia por 

toparem o desafio de permanecer nas Gerências Administrativa e Acadêmica, 

respectivamente. Agradece, também, à servidora Cristiane de Melo Cabral pelo apoio na 

transição da Direção em 2020, enquanto Gerente Administrativa, e à servidora Priscila 

que retomou os trabalhos da Gerência Acadêmica em 2020. Pede desculpas pelo excesso 

de pautas, porém ressalta a necessidade de aprovação das atas. Eduardo pergunta se a ata 

da última sessão consta entre as atas para aprovação, ao que Everton responde que não, 

pois não houve tempo hábil para finalização desta. APROVAÇÃO DAS ATAS DA 

TERCEIRA, QUARTA, QUINTA, SEXTA E SÉTIMA SESSÕES 

EXTRAORDINÁRIAS DE 2021 E TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DE 2021. 

APROVADAS SEM OBJEÇÕES. Angelo parabeniza Everton pela vitória na eleição, 

desejando sucesso e colocando-se à disposição para auxiliar no que for possível. 

Parabeniza, também, o servidor Diego por ter participado do pleito. Finaliza elogiando 

ambos pela postura durante a campanha. Everton agradece e reconhece a importância da 

participação de todos no processo eleitoral para o crescimento da instituição de forma 

democrática. 2. ORDEM DO DIA. 2.1 RELATÓRIO DE GESTÃO (MARÇO – 

SETEMBRO DE 2021). Everton comenta que o relatório foi elaborado a pedido da 

DIREG, contendo apenas informações da Direção, Gerência Acadêmica e Gerência 

Administrativa, e, devido ao curto prazo para envio, não foi possível a apresentação do 

http://www.cefet-rj.br/attachments/article/2515/Membro-Eleito-Andr%C3%A9-Celestino-Martins-2019.PDF
http://www.cefet-rj.br/attachments/article/2515/Substituto-Eventual-Luciano-Braga-Alkmin.pdf
http://www.cefet-rj.br/attachments/article/2515/Substituto-Eventual-Luciano-Braga-Alkmin.pdf
http://www.cefet-rj.br/attachments/article/2515/Substituto-Eventual-Paulo-Victor-Gomes-dos-Santos.pdf
https://boletim.sigepe.planejamento.gov.br/publicacao/detalhar/62292
https://boletim.sigepe.planejamento.gov.br/publicacao/detalhar/62292
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documento no CONPUS antes do envio. Informa que a intenção é apresentar um relatório 

anual sempre na primeira sessão ordinária do CONPUS no ano seguinte, contendo 

informações mais abrangentes, incluindo os demais setores. A seguir, passa a apresentar 

algumas informações contidas no documento, que foi enviado aos conselheiros junto à 

pauta. Passa a oportunidade para Elisabeth falar sobre a reforma da quadra poliesportiva, 

o reparo da subestação, o contrato continuado de vigilância patrimonial e o contrato 

continuado de limpeza interna e externa do campus. Logo após, Everton retoma a palavra 

e finaliza os comentários sobre o relatório. Everton abre espaço para comentários dos 

conselheiros e Angelo fala sobre os avanços e desafios percebidos na leitura do relatório, 

especialmente em relação ao quantitativo de servidores, e comenta a necessidade de o 

CONPUS apoiar as ações da Direção e das Gerências em busca de solução para estas 

questões. Finaliza comentando sobre os Projetos de Extensão e a necessidade de atenção 

e busca de soluções, visando o aumento do número de projetos. Everton agradece a fala 

do conselheiro e ressalta a importância do apoio deste Conselho, a fim de que os objetivos 

sejam alcançados. Eduardo comenta sobre a importância dos Projetos de Extensão, 

mesmo aqueles que não possuem bolsa. Everton reforça a necessidade de observarmos, 

também, os bons resultados do campus, apesar das dificuldades existentes. Angelo 

comenta que, mesmo reconhecendo os avanços no campus, precisamos nos atentar ao fato 

de que é necessário que o quantitativo e as especialidades profissionais sejam compatíveis 

com o crescimento do campus e do número de alunos. Eduardo comenta que um ponto 

de atenção seria a queda no número de alunos do Curso Técnico entre os semestres 2020/2 

e 2021/1. Angelo comenta que, além da pandemia, houve outros problemas internos que 

interferiram no processo seletivo do Curso Técnico, impactando diretamente nos números 

apresentados. Everton finaliza explicando que o Cefet/RJ foi um dos últimos a lançar os 

editais de ingresso e, naquele momento, muitos alunos já haviam ingressado em outras 

instituições. EVERTON SUGERE QUE SEJA FEITA UMA VOTAÇÃO SOBRE A 

APROVAÇÃO DO RELATÓRIO PARA FINS DE REGISTRO. RELATÓRIO 

APROVADO POR UNANIMIDADE. 2.2 PROCESSO ELEITORAL PARA 

COMPOSIÇÃO DO CONPUS-AR. Everton comenta que, em reunião do CODIR, um 

conselheiro alertou sobre o fato de não haver previsão regimental para a existência de 

suplentes no CONPUS. Diante da manifestação dos diretores sobre a importância do 

suplente nos Conselhos, tal conselheiro sugeriu que fosse feita uma alteração na 

Resolução nº 47/2015, a fim de formalizar a questão. Everton comenta sobre a 

necessidade de reposição das vagas que já estão em aberto e definição sobre a questão da 

suplência. Sugere que seja estabelecida uma Comissão neste Conselho a fim de verificar 

e propor melhorias no regimento. Angelo comenta que o CODIR deveria ser o conselho 

responsável por criar uma comissão para tratar a questão, considerando que aquele é o 

Conselho que tem autonomia para aprovação do Regimento, que atende a todos os campi. 

Sugere, também, que seja realizada eleição para as vagas que já estão em aberto. Everton 

propõe que, ao invés da criação de Comissão local, seja elaborado um Ofício do CONPUS 

Angra dos Reis, direcionado ao CODIR, com sugestões para as melhorias que podem ser 

implementadas. Angelo sugere que seja estabelecido um prazo para a contribuição de 

todos os conselheiros e posterior elaboração do documento. Everton sugere que seja feita 

uma consulta aos conselheiros e as ponderações sejam apresentadas na próxima reunião 
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para aprovação dos pontos que serão considerados no ofício. Sugere, também, que, 

paralelamente, seja criada a Comissão Eleitoral para preenchimento das vagas em aberto. 

Eduardo questiona como deveria ser feito em relação à cadeira que ele ocupa, 

considerando que ainda não sabe exatamente quando concluirá seu curso, podendo a 

cadeira permanecer vaga por um tempo até ocorrer um próximo processo eleitoral. 

Everton comenta que, caso ele finalize o curso antes do processo eleitoral, a vaga será 

incluída neste processo. Caso contrário, após sua saída, seria realizado um novo processo 

eleitoral. Comenta, também, que é possível que a Comissão Eleitoral faça alterações no 

modelo da eleição, por exemplo, deixando de limitar a escolha a titular e suplente, 

estabelecendo apenas a ordem de classificação da votação. Angelo comenta sobre as 

brechas existentes no regimento e reforça que, enquanto tiver matrícula ativa, Eduardo 

continua como conselheiro. EVERTON REFORÇA O ENCAMINHAMENTO DE QUE 

SERÁ DISPARADO UM E-MAIL DE CONSULTA AOS CONSELHEIROS SOBRE 

POSSÍVEIS MELHORIAS NA RESOLUÇÃO Nº 47/2015 DO CODIR (REGIMENTO 

DO CONSELHO) E, EM SEGUIDA, COMPILAR AS INFORMAÇÕES PARA 

APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO NA PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO E POSTERIOR ENVIO DE OFÍCIO AO CODIR. APROVADO POR 

UNANIMIDADE. A respeito da eleição, Everton informa que as cadeiras de Extensão, 

tanto titular como suplente, e uma cadeira de suplente de docente estão vagas. Além disso, 

o mandato do representante titular de discente da graduação, Renan Cardoso Machado de 

Souza, está vencido e a representante suplente de discente nível médio e técnico, Elisa 

Mendonça Dias, não está mais na instituição. Em relação à vaga de representante discente 

da graduação, Everton questiona se será mantido o que tem sido feito em pleitos 

anteriores, ou seja, o suplente assume a vaga de titular, ou se será feita eleição para titular. 

Angelo comenta que não haveria interferência no funcionamento do Conselho em 

nenhuma das opções, porém, visando evitar problemas, sugere que seja feita eleição para 

titular e o suplente permaneça como suplente. Everton abre espaço para que os 

conselheiros se manifestem para composição da Comissão Eleitoral. Considerando a 

dificuldade em compor a Comissão durante a reunião, Everton propõe que seja feita uma 

consulta com os conselheiros, via e-mail, para os interessados se manifestarem e que a 

comissão eleitoral inicie os trabalhos no próximo ano. Angelo comenta que o regimento 

é omisso em relação à formação da Comissão, mas é prerrogativa do Presidente nomear. 

Everton ressalta que, embora haja esta prerrogativa, prefere, neste momento, fazer uma 

consulta, considerando, também, o baixo número de presentes na reunião e, caso ainda 

haja dificuldade em formar a Comissão, ele poderá nomear. FICA DEFINIDO QUE 

SERÁ FEITA UMA CONSULTA COM OS CONSELHEIROS, VIA E-MAIL, PARA 

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL. Considerando o tempo de reunião até o 

momento e a importância do assunto, EVERTON SOLICITA A INVERSÃO DAS 

DUAS PRÓXIMAS PAUTAS. A SOLICITAÇÃO É ACEITA PELOS 

CONSELHEIROS. 2.4 RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NO 

CEFET/RJ CAMPUS ANGRA DOS REIS. Everton comenta que já foi emitida uma 

nota visando tranquilizar a todos com relação ao retorno das atividades presenciais. 

Ressalta que o retorno deve ser associado ao atendimento das normativas vigentes e dos 

protocolos de biossegurança, os quais incluem o restabelecimento do serviço de limpeza 
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interna e externa e a aquisição dos itens de biossegurança. Sendo assim, não será viável 

o retorno presencial das atividades no dia 22 de novembro de 2021, conforme informado 

na nota e reforçado em reunião aberta à comunidade acadêmica. Elisabeth informa que o 

processo de aquisição dos EPIs e insumos para limpeza terá início no dia 22 de novembro 

de 2021. Everton comenta sobre o levantamento realizado, mediante solicitação da 

DIREG, sobre a ventilação dos espaços necessários para realização das atividades 

presenciais, os quais são adequados para o retorno presencial. Reforça que, ainda assim, 

faz-se necessário que as demais necessidades sejam atendidas para, então, haver o retorno 

presencial das atividades de forma segura. Glaucia comenta que será feito um 

mapeamento de atividades e disciplinas parcial ou integralmente práticas para o retorno 

gradual das atividades presenciais de forma planejada e segura. Agradece desde já o apoio 

recebido dos setores. Comenta sobre o formulário de autodeclaração de saúde, já 

disponível para os servidores preencherem, e ressalta que será necessário ouvir, também, 

os alunos para que o retorno deles seja seguro e adequado. Reforça que as orientações 

vindas da Direção de Ensino serão trazidas ao conselho, bem como as questões que 

precisarem ser deliberadas para o retorno gradual. Angelo comenta que, considerando o 

tempo que o campus se encontra fechado, será necessário um grande trabalho de 

organização e preparação do espaço e infraestrutura para o retorno. Ressalta que deveria 

ter havido maior preparação, a nível institucional, considerando que, em algum momento, 

haveria o retorno das atividades presenciais e que havia um planejamento relacionado ao 

ensino remoto, híbrido e, depois, “novo normal”. Comenta também sobre as 

especificidades do campus, considerando que temos diversos níveis de ensino e que 

muitos alunos não moram na cidade e teriam que se organizar para um retorno presencial, 

sendo necessário tornar mais claro o que seria esse retorno “gradual”, visando esclarecer 

aos alunos e servidores. Comenta sobre a necessidade deste Conselho deliberar sobre a 

exigência ou não do comprovante de vacina para todos quando do retorno presencial. 

Everton comenta que, em relação à exigência da comprovação da vacina, o Comitê 

COVID local poderia auxiliar nesta questão e fala sobre a necessidade de divisão e 

otimização dos trabalhos. Sobre a diferença entre retorno gradual e híbrido, Everton 

comenta que algumas instituições têm feito o retorno híbrido, quando uma parte da turma 

assiste às aulas presencialmente e outra parte acompanha online. Porém, estas instituições 

têm investido na infraestrutura necessária para esta modalidade, como, por exemplo, 

microfones, câmeras, melhoria na internet, entre outros e que esta não seria a realidade 

do Cefet/RJ. Quanto ao retorno gradual, o que se espera das instituições é o planejamento 

do retorno presencial de forma gradual, considerando, especialmente, as atividades que 

estão mais prejudicadas, como por exemplo, atividades laboratoriais, executadas nos 

períodos finais dos cursos, com menos alunos. Sendo assim, seria necessário o 

planejamento de quais disciplinas voltariam primeiro ao modo presencial, quando forem 

cumpridos os protocolos de biossegurança. Ressalta que alguns setores têm trabalhado 

presencialmente, mediante agendamento, de acordo com a necessidade, e a infraestrutura 

do campus tem atendido às necessidades. Angelo concorda que todos estiveram 

trabalhando durante este período, de maneira remota ou presencial, conforme a 

necessidade, e ressalta que há necessidade de avaliar, especialmente, a situação dos alunos 

da graduação, considerando que alguns não conseguiriam retornar às atividades 
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presenciais no semestre que se inicia no dia 22 de novembro de 2021, devido à distância 

da moradia. Comenta novamente que considera que deveria ser obrigatória a vacinação 

de todos quando do retorno presencial. Everton comenta que a questão da vacina pode ser 

encaminhada ao Comitê Local para encaminhamento ao Comitê Central. Reforça que 

hoje seria importante o Conselho se manifestar a respeito da decisão pelo não retorno 

gradual às atividades presenciais antes do atendimento aos protocolos de biossegurança 

e sobre o agendamento de reunião extraordinária para tratamento das questões mais 

específicas, como a definição das disciplinas que serão priorizadas no retorno presencial. 

Angelo questiona se seria uma manifestação apenas em relação ao não retorno presencial 

no dia 22 de novembro de 2021 ou sobre o não retorno presencial durante todo o semestre 

que está se iniciando. Glaucia comenta que a fala do conselheiro Angelo também 

contempla a preocupação dos demais e que as questões primordiais deverão ser estudadas 

e trabalhadas. Comenta que é necessário ouvir todas as partes envolvidas, sejam docentes, 

servidores administrativos ou discentes sobre o retorno, principalmente estes últimos para 

saber se estão trabalhando ou estagiando em outra cidade e sobre as dificuldades para um 

possível retorno presencial. Em nome da GERAC, fala sobre a necessidade de se fazer 

um levantamento de dados para pensar em um planejamento, e explica que todas as 

questões serão discutidas com todos os envolvidos e trazidas para apreciação neste 

Conselho. Comenta sobre a necessidade de se observar, também, a viabilidade dos 

horários, caso seja necessário um aluno acompanhar uma disciplina online e uma 

presencial em seguida, sendo necessário se deslocar até o campus. Por fim, reforça a 

necessidade de ouvir os discentes e, também, os docentes, coordenadores e seus 

colegiados para obter as informações sobre as disciplinas que retornariam, gradualmente, 

ao modo presencial, quando for possível. Everton comenta sobre a necessidade de cautela 

na transmissão das informações, especialmente ao expor um posicionamento de que não 

haveria um retorno presencial neste semestre, considerando que há uma questão judicial 

em curso e que poderia, em algum momento, por força da lei, ser necessário o retorno. 

Angelo concorda que seria complexo afirmar que determinada atividade seria remota no 

semestre. Ressalta que, quanto ao retorno presencial das atividades administrativas, 

quando forem cumpridos os protocolos de biossegurança, não haveria problema, pois a 

preocupação maior é relacionada ao retorno das atividades de graduação, sendo 

necessário ouvir os alunos. Everton sugere que não haja retorno presencial no dia 22 de 

novembro e que haja o compromisso de manter a todos informados sobre as atualizações 

e propõe que Gláucia faça um levantamento das informações relevantes e apresente no 

Conselho em três semanas para apreciação na reunião ordinária. EVERTON FAZ O 

ENCAMINHAMENTO DE QUE NÃO HAJA RETORNO GRADUAL PRESENCIAL 

DAS ATIVIDADES NO CAMPUS ANGRA DOS REIS NO DIA 22 DE NOVEMBRO 

DE 2021, CONFORME PREVISTO NA PORTARIA Nº 1.026, DE 09 DE NOVEMBRO 

DE 2021, DEVIDO À FALTA DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE 

BIOSSEGURANÇA. APROVADO POR UNANIMIDADE. 2.3 RECOMPOSIÇÃO 

DOS SERVIDORES DO CEFET/RJ CAMPUS ANGRA DOS REIS. Considerando a 

duração da reunião, Everton questiona se os conselheiros desejam dar andamento na pauta 

nesta reunião ou passá-la para a próxima reunião e esclarece que seria referente à 

elaboração de um ofício para envio à DIREG solicitando a reposição de servidores. 
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Angelo comenta que julga ser melhor tratar do assunto na próxima sessão ordinária 

devido ao horário e ao esvaziamento da sessão, porém, reforça a importância da atenção 

ao assunto considerando a atual situação do quadro de servidores do campus. ESTANDO 

TODOS DE ACORDO, O ITEM 2.3 SERÁ ABORDADO NA PRÓXIMA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021. 3. 

EXPEDIENTE FINAL. O representante discente da pós-graduação, André Celestino, 

justificou, via e-mail, sua ausência a partir de determinado momento da reunião devido à 

instabilidade na internet. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16h29. 

Foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Pâmela Gomes Berbert Bento, 

SIAPE 2268250, e pelo presidente do Conselho, Everton Pedroza dos Santos, SIAPE 

2191953. 
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