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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 23 DE 

NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

 

Ao vigésimo terceiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às 13:11h, 

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: A 

Ata da 4ª sessão ordinária 2017 foi aprovada sem ressalva. Item 2: O presidente informa 

que existem vagas de mandatos a vencer. Everton questiona quais seriam as vagas, ao que 

Tiago esclarece que o professor Raphael Vilamiu perdeu o mandato devido ao número de 

faltas, além de Elisabeth, Angelo, Alessandro, Andrea e Angelica, pelo vencimento do 

mandato, além de vagas de discentes que já estão abertas. Informa que a eleição deve 

ocorrer antes do término do período letivo para que os alunos possam participar. Comenta, 

também, sobre a dúvida da conselheira Bruna se os suplentes automaticamente assumem 

a vaga de titular e esclarece que isto não está claro no regimento. Bruna diz que considera 

ideal o representante de pesquisa ser da pós-graduação. Tiago solicita formação de 

comissão. Elisabeth questiona se os membros da comissão poderiam se candidatar, ao 

que é respondida que não. Gean se candidata para a comissão. Ao ser questionado sobre 

as vagas de discentes, Tiago informa que há uma vaga de suplente da pós-graduação. 

Claudio ressalta que o atual titular já deverá ser substituido devido à conclusão do curso. 

Elisabeth questiona se pode ser formada uma comissão eleitoral fora do conselho, ao que 

Tiago responde que sim, mediante aprovação. Devido à falta de integrantes do conselho, 

Tiago informa que será feita consulta aos demais servidores para escolha de um docente 

e um TAE para a comissão, que já conta com o discente Gean. Informa, ainda, que a 

eleição deverá ocorrer até dia 07 de Dezembro de 2017. Elisabeth questiona se, na 

ausência de Cristiane, ela deverá assinar como suplente desta no Conselho, ao que Tiago 

esclarece que não, pois não há substituição para membros natos no Conselho. Item 3: 

Tiago faz a leitura da deliberação do item 2, da ata de 27 de novembro de 2014 do CCAR 
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(Conselho do Campus Angra dos Reis), que trata da destinação de espaço ao Grêmio. 

Ressalta que a demanda por espaço de protagonismo estudantil tem aumentado e 

questiona como poderia ser organizado para atendimento a estas demandas. Elisabeth 

sugere que o espaço seja compartilhado, ao que Diego questiona como poderia ser feito. 

Elisabeth sugere divisão de horários entre os grupos. Tiago esclarece que o único espaço 

da instituição que não é de responsabilidade da gestão é a sala do Grêmio, tornando-se 

incoerente com os demais espaços. Informa, ainda, que é atribuição da escola viabilizar 

o funcionamento dos projetos de extensão, visto que não podem mais ser extintos, a não 

ser com mudanças no PPC dos cursos. Gean pede a palavra e diz que gostaria de um 

parecer pedagógico sobre o assunto pois já houve tentativa de compartilhar o espaço com 

alunos da graduação, porém considera que não houve respeito por parte destes. Tiago dá 

exemplos de situações ocorridas, como o não atendimento a professores que chamavam 

à porta, ainda que houvesse alunos na sala, e comenta como isso pode interferir. Ressalta 

que a situação ocorrida com os alunos da graduação não necessariamente se repetirá. 

Destaca que o uso do espaço será melhor gerenciado, podendo a gestão conversar com os 

alunos caso haja problemas. Andrea comenta a necessidade de apresentação dos 

resultados obtidos pelos grupos interessados. Tiago informa que ainda não houve 

definição de quais projetos compartilhariam o espaço. Ressalta que a visibilidade de 

alguns projetos acaba sendo maior por ter resultados mais visíveis, embora os demais 

grupos também estejam trabalhando. Fernanda Lopes comenta que é difícil mensurar a 

importância maior ou menor de determinados projetos, considerando que todos estão 

trabalhando, cada um a seu tempo e modo. Andrea ressalta a necessidade de divulgação 

ampla a todos sobre o que são os grupos e o que têm feito, a fim de que todos na instituição 

saibam. Bruna concorda e sugere que sejam apresentadas justificativas para utilização do 

espaço. Renan pergunta qual seria o critério para escolha. Tiago esclarece que vai 

conversar com os grupos para conhecer a necessidade de cada um, considerando que 

alguns já manifestaram não ter interesse no espaço, preferindo utilizar laboratórios, por 

exemplo. Henrique ressalta a necessidade de melhor utilização do espaço, considerando 

que este é o único espaço disponível e que não é gerenciado pela gestão do campus. Gean 

comenta sobre o depósito no bloco C e questiona se seria possível utilizá-lo caso fosse 

feita uma reforma e adequação. Daniella informa que necessita de um espaço para 

depósito e este não poderia ser disponibilizado. Gean questiona sobre os vestiários, 

utilizados como almoxarifado, ao que Tiago esclarece que já estão sendo utilizados como 

vestiário e laboratório. Fernanda e Tiago expõem situações que ocorreram e ocorrem 
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devido à falta de espaço, a fim de esclarecer que é um problema geral. Gean comenta 

sobre outros espaços que poderiam ser melhor utilizados e, questionado por Tiago, cita 

as salas de professores, ao que Tiago responde que são utilizadas em sua capacidade. 

Gean cita exemplo do campus Valença como proposta e Tiago responde que houve nota 

baixa na avaliação deste. Henrique esclarece que já está sendo feito um trabalho, junto à  

Empresa Junior, visando otimização dos espaços. Tiago abre espaço para 

encaminhamentos. GEAN ENCAMINHA PROPOSTA DE QUE HAJA UM PARECER 

PEDAGÓGICO PARA O ASSUNTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO. Alessandro 

questiona se há algum estudo sobre as possíveis expansões no campus, ao que Tiago 

responde que sim. Alessandro sugere que, junto a este, sejam encaminhadas metas a 

realizar, a fim de que a demanda a longo prazo continue sendo atendida. TIAGO 

ENCAMINHA PROPOSTA DE QUE O ESPAÇO NÃO É DO GRÊMIO E SIM DA 

ESCOLA. SENDO ASSIM, A ESCOLA DEFINE AS NECESSIDADES. Alessandro 

sugere complementação da proposta com o esclarecimento de que é um espaço da escola 

destinado a todos os alunos. Tiago esclarece que a escola é quem estabelece as prioridades 

conforme surgem e que, assim, torna-se muito mais ágil do que trazer todas as decisões 

ao conselho, como ocorre com as demais salas, que estão sob a gestão da escola. Renan 

questiona se, nesse caso, a gestão teria poder decisão sobre o espaço para qualquer 

utilização, não somente para grupos estudantis, ao que Tiago esclarece que sim. Gean 

reforça seu encaminhamento e expõe que, à época da solicitação da sala, foi solicitado, 

também, que, caso fosse necessário implantar algum laboratório no local, outro local para 

o Grêmio fosse providenciado. Tiago reforça que o encaminhamento de Gean seria para 

a obtenção de um parecer pedagógico antes da decisão, considerando a exigência de 

manutenção de um espaço para o Grêmio, caso não seja viável o compartilhamento. Tiago 

abre a votação para os encaminhamentos. A proposta de Gean tem apenas um voto. A 

PROPOSTA DE TIAGO É APROVADA COM OS DEMAIS VOTOS, TENDO 

ABSTENÇÃO DE ALESSANDRO. Alessandro reforça sua preocupação com o 

compartilhamento de espaço entre maiores e menores de idade e Gean comenta que esta 

também é sua preocupação. Tiago ressalta que a gestão terá atenção e cuidado quanto a 

isso. Item 4: Assuntos Gerais. 4.1: Tiago informa a justificativa do conselheiro Bruno, 

ressaltando que o laudo médico indica seu afastamento por 60 dias, o que o impede de 

estar presente, também, na próxima reunião ordinária. A justificativa é aprovada. 4.2: 

Gean pede a palavra para comentar a SEPEX e parabeniza a comissão organizadora. 

Ressalta a falta de pessoas para receber algumas escolas que visitaram e pede atenção nos 
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próximos eventos.  4.3: Alessandro questiona quanto à apresentação da prestação de 

contas e comenta que a do ano anterior foi apresentada somente em março ou abril deste 

ano. Tiago informa que será realizada na última reunião do ano. Everton reforça a 

necessidade de detalhamento. Tiago esclarece que tal será feito e dá informações sobre o 

andamento atual de compras. Everton pede que seja esclarecido o que é feito com os 

valores que sobram de diárias e passagens. Tiago esclarece que a reforma do galpão foi 

custeada, boa parte, com estas sobras de recursos de anos anteriores e destaca que, neste 

ano, não houve sobra de recursos. Esclarece, ainda, que a viagem do docente Ronney à 

Portugal para o CIEEMAT foi custeada com orçamento do campus. Gean questiona se o 

CIEEMAT pertence ao Cefet/RJ Angra ou a todo o Cefet/RJ e onde será realizado no 

próximo ano. Fernando esclarece que será realizado no Rio de Janeiro. Claudio questiona 

se a informação dada anteriormente no Conselho foi de que nenhum docente teria a ida 

ao CIEEMAT custeada pela instituição, ao que Tiago responde que foi definido e 

informado que apenas um representante seria custeado pela instituição e os demais 

interessados deveriam utilizar recursos próprios. Nada mais havendo a tratar, a reunião 

foi encerrada às 14:10h. 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 


