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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 22 DE 

OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE. 

 

Ao vigésimo segundo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às 13:15h, pela 

conferência web RNP, reuniram-se sob a presidência do Prof. Everton Pedroza dos 

Santos, os conselheiros: Priscila Fabiana Paulo dos Santos, Diego Souza Pires, Fernanda 

Lopes Sá, Nestor Proenza Perez, Luiz Alberto dos Santos, Camila Barreto Fernandes, 

Henrique Varella Ribeiro, Rodrigo Veloso Parkutz, Angélica Lino Pacheco Paiva, 

Marcelo dos Reis Farias, Glaucia Domingues, Eduardo Adame Salles, André Celestino 

Martins. Item 1: O presidente passou para o expediente inicial e colocou para aprovação 

a ata da terceira sessão ordinária de vinte de agosto de dois mil e vinte. A ATA FOI 

APROVADA POR UNANIMIDADE. Item 2: 2.1. Everton dá esclarecimentos sobre o 

objetivo e funcionamento da Comissão Gestora do Plano Institucional de Capacitação 

Docente (PICD). Informa que o conselheiro Jesús e a docente Bruna Brito faziam parte 

desta comissão, sendo, respectivamente titular e suplente. No entanto, após a remoção da 

docente Bruna para o Instituto Federal do Espírito Santo, o cargo de suplente ficou vago. 

Além disso, explica que a portaria desta comissão está sendo atualizada e que o campus 

precisa informar os nomes que farão parte desta. Informa, também, que o conselheiro 

Jesús manifestou interesse na permanência e que foi aberta uma consulta aos docentes do 

campus para ocupação da cadeira de suplente, tendo como candidata apenas a docente 

Camila, membro deste Conselho. O nome da docente foi encaminhado aos demais 

conselheiros, a fim de que manifestassem aprovação ou não da indicação, ao que não 

houve objeções. Ressalta que, embora Jesús e Camila sejam conselheiros, para compor 

tal comissão, o docente não precisa, necessariamente, fazer parte deste Conselho 

(CONPUS). O presidente abre a oportunidade para que os conselheiros se manifestem 

sobre o assunto. Camila agradece aos conselheiros que, à época da consulta, aceitaram a 

indicação de seu nome e comenta que deseja ajudar o campus Angra dos Reis na referida 

Comissão. Everton faz uma enquete para verificar se é possível dar início à votação ou se 

alguém deseja se manifestar. Logo após, FAZ-SE UMA VOTAÇÃO PARA A 

APROVAÇÃO OU NÃO DO ENCAMINHAMENTO DOS NOMES DOS 

CONSELHEIROS JESÚS E CAMILA, RESPECTIVAMENTE, TITULAR E 

SUPLENTE, PARA A REPRESENTAÇÃO DO CAMPUS ANGRA DOS REIS NA 

COMISSÃO GESTORA DO PLANO INSTITUCIONAL DE CAPACITAÇÃO 

DOCENTE (PICD). APROVADO POR UNANIMIDADE COM 14 VOTOS. 2.2. 

Everton contextualiza, informando que, na primeira sessão ordinária de 2020 do 
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CONPUS, realizada em 12 de fevereiro, foi deliberada a criação de um grupo para 

apresentação de algumas regras de execução orçamentária visando a ampliação da 

participação do CONPUS no assunto. Relembra que, na ocasião, foi feita uma 

composição deste grupo. Reforça que a intenção não é modificar, mas fazer as devidas 

deliberações para dar sequência ao trabalho. O presidente pede que a secretária da reunião 

faça a leitura de um trecho da ata da reunião citada, a fim de relembrar aos conselheiros 

o que foi definido na ocasião. Após a leitura, Everton informa que conversou com 

Rodrigo e Henrique em busca de informações do andamento das atividades, ao que foi 

respondido que, após a reunião, não houve nenhuma formalização do grupo. Além disso, 

em função da pandemia e a consequente interrupção das atividades presenciais, nenhuma 

atividade foi realizada. Everton ressalta a necessidade de formalização destes grupos ou 

comissões formados dentro do CONPUS. Rodrigo explica que, na ocasião, ele sugeriu a 

criação do grupo considerando a dificuldade em compreender as questões orçamentárias 

e o fato de que, enquanto conselheiro, por vezes, vota questões relacionadas a este assunto 

e sente-se intranquilo com tal situação. Ressalta que a intenção não é uma compreensão 

aprofundada ou detalhada sobre o assunto, mas uma apresentação destas questões de 

forma mais pedagógica, facilitando o entendimento necessário. Informa, ainda, que a 

intenção não é que este grupo seja responsável por definir o direcionamento dos recursos, 

mas um maior entendimento, por parte dos conselheiros, sobre os processos de prestação 

de contas ou orçamento da instituição. Além disso, Rodrigo comenta que, para que as 

informações sejam mais acessíveis a todos, considera ideal a participação de outros 

conselheiros no grupo. Henrique comenta que, em conversa com Rodrigo, consideraram 

interessante o ingresso de mais membros no grupo, especialmente, algum membro da 

SEACO, se possível, para auxiliar na organização do grupo para melhor execução dos 

trabalhos. Comenta, ainda, sobre uma sugestão apresentada neste conselho de que seja 

feita uma reserva de valores para emergência, posicionando-se favoravelmente à 

sugestão, embora não saiba se esta situação se enquadraria nos objetivos do grupo. Além 

disso, reforça que no PDI consta como objetivo fazer um plano de prioridade 

orçamentária e comenta que seria interessante discutir este assunto dentro do Conselho 

do campus Angra. Everton também diz ser importante maior participação da comunidade 

nas decisões orçamentárias. Rodrigo informa que a intenção é colaborar e compreender 

melhor o funcionamento dos mecanismos de orçamento e prestação de contas. Além 

disso, o conselheiro fala sobre a necessidade de que os integrantes do grupo tenham o 

máximo de conhecimento sobre o assunto antes de fazer encaminhamentos. Reforça a 

necessidade de participação de outras pessoas neste grupo, inclusive discentes. Everton 

informa que concorda com a entrada de novos membros no grupo, mas relembra a 

dificuldade enfrentada na SEACO, em virtude do pequeno número de servidores no setor, 

tornando difícil a participação de alguém do setor no grupo. Mas sugere que, ao invés de 

indicar o nome de alguém do setor, seja feito o convite ao setor de forma mais ampla. 

Reforça a importância de maior participação da comunidade nas decisões relacionadas ao 

assunto, a fim de que sejam atendidos os interesses coletivos. Comenta, ainda, sobre a 

importância de que tais decisões sejam tomadas dentro do Conselho, a fim de que 

continuem vigentes, a despeito da Gestão em curso. Registra-se a chegada do conselheiro 

Renan Cardoso Machado de Souza na reunião. Rodrigo sugere que seja encaminhada a 
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proposta de que o grupo conte com a participação da SEACO e de um aluno. Priscila 

sugere que seja encaminhada a proposta de um convite aberto à toda a comunidade do 

campus. Henrique sugere que seja feito um convite aberto à comunidade para a entrada 

de novos membros no grupo e um convite específico à SEACO, que, caso não possa 

compor o grupo, auxiliaria com informações quando necessário. Everton comenta que, 

mesmo que não faça parte do grupo, acredita que a SEACO auxiliaria com as informações 

necessárias através de e-mails ou reuniões pontuais. Diego comenta que seria interessante 

enviar antecipadamente para a SEACO as dúvidas para que os servidores se preparem 

para das as respostas pertinentes. Rodrigo ressalta que é necessário verificar no regimento 

do CONPUS se é permitida a participação de pessoas externas ao Conselho em Comissões 

ou Grupos criados dentro deste. Everton confirma que a informação será verificada e, 

caso não seja permitida a participação externa, a entrada de novos membros será restrita 

aos que fazem parte deste Conselho. Caso contrário, a consulta será aberta à comunidade. 

PASSA-SE À VOTAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DA CONSELHEIRA 

PRISCILA DE QUE SEJA FEITO UM CONVITE ABERTO À TODA A 

COMUNIDADE DO CAMPUS PARA COMPOSIÇÃO DO GRUPO. APROVADO 

POR UNANIMIDADE COM 15 VOTOS. Everton sugere que os prazos para retorno de 

informações fiquem em aberto até à finalização da composição do grupo, quando deverá 

ser apresentado um calendário de trabalhos deste. Everton pergunta se algum dos 

conselheiros que já fazem parte do grupo, Henrique e Rodrigo, podem presidir os 

trabalhos, ao que Rodrigo aceita. Item 3: Assuntos Gerais. 3.1. Everton dá informes 

sobre a Comissão Própria de Avaliação (CPA) e informa que a representação do campus 

Angra dos Reis nesta Comissão está desatualizada e defasada. Comenta que, após 

consulta à Direção Geral, foi informado que, para atualizar a composição, deve ser feita 

uma eleição ao invés de indicação. Informa, ainda, que a portaria deve ser atualizada em 

breve e, no momento oportuno, será feita uma consulta para eleição dos nomes. Everton 

registra agradecimento à Angélica por seu período de participação na CPA. Angélica 

agradece e comenta que foi um período importante e de muito aprendizado. 3.2. Everton 

pede que Priscila dê alguns esclarecimentos e informações sobre o NAPNE (Núcleo de 

Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais) e NEABI (Núcleo de Estudos 

Afrobrasileiros e Indígenas), seu funcionamento e composição. Priscila informa que, 

atualmente, a servidora Andrea faz parte do NAPNE, que segue sem uma coordenação, e 

que o NEABI segue sem representação. Reforça a importância destes núcleos e informa 

que, a partir da próxima semana, será feita uma consulta para composição destes Núcleos 

e que, após a composição, pretende trazer para a pauta do CONPUS para formalização. 

3.3. Everton registra o encerramento da Comissão Eleitoral composta recentemente neste 

Conselho e agradece a participação e empenho de seus membros, quais sejam Priscila, 

Angelo e Renan. Reforça que, caso sejam necessárias novas eleições, será composta uma 

nova comissão no momento oportuno. 3.4. Everton pede que Priscila comente sobre o 

retorno às aulas. A conselheira dá informações sobre o funcionamento das aulas neste 

momento, bem como dificuldades apresentadas e adaptações. Everton registra 

agradecimento pelo auxílio prestado pelo SINFO (Informática) do campus com a abertura 

de um campo específico para este assunto na página de abertura de chamados, visando 

dar celeridade ao atendimento dos alunos e docentes em suas demandas e dificuldades. 
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3.5. Everton comenta os desafios enfrentados na contratação de professores substitutos e 

reposição de professores. 3.6. Eduardo pede a palavra para falar sobre a Comissão para 

Revisão do PPC do Curso Técnico em Mecânica e comenta que havia a necessidade de 

agendar uma data para apresentação dos resultados iniciais dos trabalhos e questiona se 

há alguma previsão. Henrique comenta que a comissão decidiu trazer o assunto na 

próxima reunião do CONPUS, considerando que a data de fechamento dos trabalhos será 

anterior à próxima reunião deste Conselho, a ser realizada em 03 de dezembro de 2020. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 14:26h. 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. 

 

 

 

 

 

Pâmela Gomes Berbert Bento 

SIAPE 2268250 

 

 

 

 

 

Everton Pedroza dos Santos 

Presidente do Conselho Angra dos Reis 

SIAPE 2191953 
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