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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 SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO 

CEFET/RJ, CAMPUS ANGRA DOS REIS, REALIZADA EM NOVE 

DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 13 horas e 10 

minutos, pela Conferência Web RNP, reuniram-se sob a presidência do Prof. Everton 

Pedroza dos Santos, os conselheiros: Aílton Soares Carvalho Junior, Alexandre Luiz 

Pereira, Ângelo Marcio da Silva, Carla Cristina Almeida Loures, Diego Sousa Pires, 

Eduardo Adame Salles, Ezequiel da Silva Oliveira, Ezequiel Silva Oliveira, Gláucia 

Domingues, Henrique Varella Ribeiro, Jesus Alfonso Puente Ângulo, Luís Fernando dos 

Santos, Luiz Alberto dos Santos. 1. EXPEDIENTE INICIAL. 1.1 APROVAÇÃO DE 

ATAS. Everton iniciou abordando a extensão da pauta e informou sobre a 

impossibilidade de fala temporária do secretário, devido a uma gripe, e que será usado o 

chat nos casos que lhe couber. Agradeceu também ao secretário pela disponibilidade. 

Everton informou e parabenizou as equipes Baja e Stardust pelos resultados alcançados 

nas competições, registrando o agradecimento. Everton avançou para a aprovação de atas, 

da 4ª e 5ª Sessões Ordinárias. Everton abriu para considerações sobre as atas. Informei 

que não houve considerações dos conselheiros. APROVAÇÃO DAS ATAS DA 4ª E 5ª 

SESSÕES ORDINÁRIAS DE 2021. APROVAÇÃO POR 13 VOTOS. 2. ORDEM DO 

DIA. 2.1. RECOMPOSIÇÃO DOS SERVIDORES DO CEFET/RJ CAMPUS 

ANGRA DOS REIS. Everton explicou que na sessão passada o assunto foi iniciado, 

onde foi feito um levantamento das vacâncias e transferências internas e que estas ainda 

não foram preenchidas, inclusive constando do relatório de gestão, ao final apresentando 

uma tabela. Everton expôs virtualmente a tabela. Everton informou que alguns servidores 

foram transferidos por motivos de saúde, caso em que não faz jus a contrapartida. Everton 

conclamou aos conselheiros a trabalharem juntos por esta causa. Everton explica sobre 

os processos de redistribuição em andamento: servidora LIDIANE DIAS DA SILVA, 

saindo da IFRJ Pinheiral para o campus Angra; servidor JULIO, saindo da UFF para o 

campus Angra. Everton explicou que a servidora Lidiane já foi autorizada pela sua 

instituição e solicitou o apoio da DIREG neste processo, onde o código de vaga em 

contrapartida já foi enviado ao MEC. Everton alertou para a abertura de concurso público 

urgente para a carreira TAE. Everton abriu espaço para o conselho contribuir. Ezequiel 

da Silva informou que há dois casos de vacância na coord. de engenharia elétrica e que 

não constam do relatório de gestão. Everton explicou das saídas dos docentes Raphael 

Poubel e José Rafael, que foram recompostos, mas que ainda assim realmente tem duas 

vagas a serem repostas.  Ezequiel expôs a importância do preenchimento das vagas para 
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que o curso atinja o quadro esperado. Ângelo expôs que acredita que o Conpus deve fazer 

um documento e reforçar essa solicitação de recomposição das equipes TAE e Docentes 

ao Maracanã. Ângelo explicou que vê o empenho da gestão, mas que é necessária a 

deliberação para atingirmos o resultado. Ângelo apoiou que o conselho apresente 

documento visando a recomposição ao Maracanã. Ângelo explicou que desde 2016 pede 

recomposição da equipe SAPED, que conta com 3 servidores de 5 previstos. Ângelo 

sugeriu que os dois primeiros servidores que chegarem sejam lotados na SAPED, devido 

a perda. Ângelo alertou para a impossibilidade de funcionamento do seu setor, devido a 

insuficiência de servidores. Everton agradeceu e ressaltou para as carências em outros 

setores, inclusive na GERAD, e que conta com a compreensão de todos. Everton ressaltou 

para a importância de o CONPUS tomar a frente dessa questão. Alexandre reforçou que 

foi prometida pela DIREG uma contrapartida de vacância do Prof. Ronney, que até hoje 

não foi atendida. Ângelo reforçou que, como encaminhamento, poderia ser feito um 

resumo da situação do campus nos últimos 5 anos e encaminhar via conselho para 

DIREG, com pedido de posicionamento. Everton alertou para as especificidades do 

campus, da região ser pouco atrativa e os reaproveitamentos de outros editais terem 

fracassado por isso. Luís Fernando perguntou sobre o que realmente será feito, se 

encaminharemos um ofício e o que se espera. Luís Fernando corroborou com a ideia de 

políticas de fixação de servidores e alunos no campus. Ângelo encaminhou como pauta 

para 2022 a política de fixação de servidores. Everton acolheu o pedido. Ezequiel da Silva 

Oliveira solicitou a inclusão das duas vagas previstas para a Elétrica. Everton acolheu. 

APROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO DO CONPUS-AR À DIREG 

VISANDO A RECOMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES DO CAMPUS 

ANGRA DOS REIS.  APROVADO POR 12 VOTOS. Ângelo ressaltou e pediu registro 

em ata da necessidade da recomposição da equipe SAPED, que se encontra em condições 

inviáveis de funcionamento. Everton entendeu e ressaltou que a coletividade também é 

importante e que existem outros setores em situações semelhantes. 2.2 PROCESSO 

ELEITORAL PARA COMPOSIÇÃO DO CONPUS-AR. Everton explicou que foi 

falado no CODIR da inexistência regimental dos membros suplentes. Everton explicou 

das vagas em aberto, que será necessário um pleito eleitoral. Everton explicou que após 

consulta não houve retorno de interessados para participar da comissão eleitoral e que a 

Presidência irá designar os membros da comissão até amanhã. Everton informou que 

também foi enviada consulta para contribuições a atualização do regimento do CONPUS-

AR. Informei ao conselho que não houve retorno de considerações. Luís Fernando 

encaminhou para a inserção nas representações do CONPUS do colegiado de disciplinas 

básicas e gerais. Henrique alertou que para isso seria necessária uma modificação 

regimental. Ângelo explicou que a questão deveria ficar para a primeira sessão ordinária 

de 2022, como item de pauta, o envio das considerações para o CODIR sobre o regimento 

para a próxima sessão ordinária. VOTAÇÃO PARA APROVAÇÃO DA FORMAÇÃO 

DA COMISSÃO ELEITORAL PARA COMPOSIÇÃO DO CONPUS-AR, APÓS 

DESIGNAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, E RETORNO DO RESULTADO NA PRIMEIRA 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 2022. APROVAÇÃO POR 12 VOTOS. 2.3 

CALENDÁRIO ACADÊMICO 2022. Glaucia informou que foi encaminhado para 

apreciação do conselho o calendário acadêmico com as máscaras, aprovadas no CEPE, e 
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que foram inseridas algumas datas do técnico. Glaucia expôs virtualmente o calendário 

do técnico. Glaucia alertou para a inclusão dos feriados municipais. Glaucia abriu para 

sugestões. Carlos sugeriu alteração “onde se lê 2020 para 2022”. Eduardo sugeriu 

possível alteração da nomenclatura provas finais, seguindo o que foi feito no calendário 

anterior, caso não seja esta a nomenclatura. Glaucia expôs virtualmente o calendário da 

graduação. Glaucia explicou da inserção de datas especificas ao nosso campus, bem como 

aulas inaugurais. De resto, manteve-se a máscara enviada. Glaucia abriu para sugestões. 

Ângelo observou sobre a data do NEABI, que estava no sábado. VOTAÇÃO PARA 

APROVAÇÃO DOS CALENDÁRIOS ACADÊMICOS DO CURSO TÉCNICO E DOS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA O ANO LETIVO 2022. APROVAÇÃO POR 12 

VOTOS. 2.4 CALENDÁRIO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DO CONPUS-AR 2022. 

Everton explicou que o calendário já foi enviado para apreciação e que segue em duas 

semanas a mais o calendário de sessões do CEPE, uma vez que muitas deliberações deste 

conselho são dependentes das pautas apreciadas ali. VOTAÇÃO PARA APROVAÇÃO 

DA PROPOSTA DE CALENDÁRIO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DO CONPUS-AR 

2022. APROVAÇÃO POR 12 VOTOS. 2.5 PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 

ACADÊMICAS PRESENCIAIS NO CAMPUS ANGRA DOS REIS. Glaucia expôs 

o documento ‘Informações Acadêmicas’, a parte de disciplinas práticas que constam no 

PPC, tanto de graduação quanto técnico, a parte de disciplinas teórico-práticas, que foram 

identificadas. Glaucia destacou que duas poderiam retornar presencialmente, das práticas, 

e 4 das teórico-práticas. Glaucia expôs o quadro de autodeclarações ao retorno presencial 

dos servidores, para TAEs e docentes. Ângelo questionou as porcentagens dos TAES. 

Glaucia confirmou. Glaucia expôs virtualmente os formulários discentes para retorno. 

Glaucia apresentou os diversos resultados da pesquisa feita. Glaucia abriu para sugestões. 

Henrique questionou sobre o arquivo enviado, que difere do agora apresentado. Glaucia 

informou que o arquivo apreciado agora é o power point, mais completo ainda. Henrique 

agradeceu. Everton complementou informando que haverá um cuidado na escolha dessas 

disciplinas, que os alunos serão sempre consultados, antes de qualquer decisão. Carlos 

Henrique pontuou que deve ser dado atenção a situação também dos servidores, no caso 

de meios de transporte e auxílios transporte. Glaucia agradeceu a observação. Ezequiel 

parabenizou pelas informações apresentadas e que estas serão também utilizadas e 

aperfeiçoadas no âmbito da coordenação do curso técnico em mecânica. 2.6 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

REVISÃO DO PPC DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA. Everton convidou 

Henrique a apresentar. Henrique informou que o trabalho ainda está em andamento e 

optou por não apresentar, conforme item de pauta considerando o prazo final para hoje, 

mas apenas comentar. Henrique solicitou extensão do prazo para 28/04/2022 e, se 

possível, uma reunião extraordinária. Everton perguntou o que tem sido feito e o que falta 

a fazer, a fim de contextualizar. Henrique informou que primeiro se trabalhou nas ementas 

e na matriz curricular, de disciplinas, com alterações de exclusões e inclusões de 

disciplinas, avaliando o que pode melhorar na ementa considerando o todo. Agora terá 

uma penúltima para poder fechar as ementas e dividindo no PPC a carga horária prática 

e teórica, especificamente. Explicou da atualização de todo o PPC, da inserção regional, 

dos princípios e filosofias, resoluções e decretos para trabalhar os objetivos do curso. 
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Eduardo comentou que está se trabalhando no PPC atual e a primeira parte dos trabalhos 

foi o de corrigir alguns erros. Henrique comentou que até dezembro foi trabalhada esta 

parte e que após isso foi o trabalho no novo PPC, uma revisão completa. Comentou da 

atualização da infraestrutura dos laboratórios, e que a intenção é deixar o PPC mais 

completo. Everton agradeceu e parabenizou o trabalho da comissão. VOTAÇÃO PARA 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE FUNCIONAMENTO, ATÉ 28/04/2022, DA 

COMISSÃO ESPECIAL PARA REVISÃO DO PPC DO CURSO TÉCNICO EM 

MECÂNICA. APROVADO POR 13 VOTOS. 2.7 AVALIAÇÃO DO DOCUMENTO 

“PROCEDIMENTOS DE BIOSSEGURANÇA PARA UTILIZAÇÃO DOS 

LABORATÓRIOS DO CEFET/RJ CAMPUS ANGRA DOS REIS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS DE PESQUISA E 

EXTENSÃO DURANTE O PERÍODO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA”. 

Henrique informou que o documento foi originado do comitê local de acompanhamento 

do coronavírus. Henrique expôs virtualmente o documento. Henrique explicou cada 

tópico do documento. Henrique abriu para sugestões ou apontamentos. Henrique sugeriu 

do comitê local, em caso de mudanças, trazer para apreciação em uma próxima sessão. 

Eduardo apontou para alguns erros de grafia, talvez oriundos da exportação do arquivo. 

Henrique se comprometeu a corrigi-los. VOTAÇÃO PARA APROVAÇÃO DO 

DOCUMENTO “PROCEDIMENTOS DE BIOSSEGURANÇA PARA UTILIZAÇÃO 

DOS LABORATÓRIOS DO CEFET/RJ CAMPUS ANGRA DOS REIS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS DE PESQUISA E 

EXTENSÃO DURANTE O PERÍODO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA” 

APROVAÇÃO POR 11 VOTOS. EXPEDIENTE FINAL. Jesus informou que em 

agosto desse ano pediu inclusão de um item de pauta, “Propostas para a melhoria do 

ensino no Cefet/RJ campus Angra dos Reis”. Everton disse que se recorda, mas que 

quando foi feita a solicitação não foi enviado os documentos e, que antes da apreciação 

do item, este tema seria apreciado no colegiado primeiro e que a não inclusão deve se a 

ausência deste retorno. Jesus explicou que não depende de ser discutido no colegiado para 

ser discutido no âmbito do CONPUS, e que a atribuição de conselheiro permite que seja 

apresentado o item de pauta. Everton explicou que entende, mas que seria bom que 

fossem enviados os arquivos referentes aos itens de pauta. Everton pediu desculpas pela 

não inclusão. Gláucia esclareceu que, em relação a GERAC, foi uma falha na 

comunicação e entendimento e que, por isso, pede desculpas. Everton informou sobre a 

compra dos itens de biossegurança, do acontecimento do pregão 56/2021 e que já 

possuímos os fornecedores de cada item. Everton informou que na data de ontem foi 

enviada a solicitação de entrega dos materiais. Everton descreveu os materiais solicitados, 

com lista elaborada em conjunto com a GERAD e SEPAT.  Everton ressaltou sobre o 

contrato de limpeza interna e externa, que continua pendente. Everton informou sobre a 

resolução 29 do CODIR, da exigência de comprovação do ciclo vacinal para acesso às 

dependências do campus. Eduardo agradeceu o trabalho de comunicação dos resultados 

obtidos na FECTI 2021. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16:48h. 

Foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Guilherme de Souza Monteiro, 

SIAPE 2325422, e pelo presidente do Conselho, Everton Pedroza dos Santos, SIAPE 

2191953. 
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Guilherme de Souza Monteiro 

SIAPE 2325422 

 

 

 

 

Everton Pedroza dos Santos 

Presidente do Conselho Angra dos Reis 

SIAPE 2191953 
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