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ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CEFET/RJ, CAMPUS 

ANGRA DOS REIS, REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E 

VINTE.   

 

Ao décimo oitavo dia do mês de dezembro, do ano de dois mil e vinte, às treze 

horas e dez minutos, pela conferência web RNP, reuniram-se sob a presidência 

do professor Everton Pedroza dos Santos, os conselheiros: Priscila Fabiana 

Paulo dos Santos,  Elizabeth Parkutz, Fernanda Lopes, Bruna Abib, Luiz Alberto, 

Luciano Alkmim, Henrique Varella, Paulo Victor, Ângelo Silva, Angélica Paiva, 

Rodrigo Parkutz, Jesús Alfonso, Luis Fernando, Carla Loures, Gláucia 

Domingues, Eduardo Adame, Marcelo Reis, Renan Cardoso, André Victor e 

André Martins. Everton inicia a sessão e no Expediente Inicial coloca para 

aprovação as atas a seguir:  Ata da 5ª Sessão Extraordinária de 2020; Ata da 5ª 

Sessão Ordinária de 2020 e Ata da 4ª Sessão Extraordinária de 2020. O 

conselheiro Henrique pediu que acrescentasse a seguinte informação na ata da 

4ª sessão extraordinária de 2020: “a reunião do COPEP, Conselho de Pesquisa 

e Pós-Graduação, foi a 7ª sessão Ordinária deste conselho, ocorrida em 

10/09/2020”. Em seguida, deu-se a aprovação de todas as atas postas para 

aprovação. Em seguida, passou-se para Ordem do dia e Everton apresentou o 

item 1da ordem do dia: Calendário do CONPUS para o ano de 2021 para 

aprovação do conselho. Ele explicou que as datas estão de acordo com as 

reuniões de CEPE, ficando sempre duas semanas após para se ter tempo de 

receber documentos que venham a ser necessários nas reuniões do CONPUS. 

A conselheira Elizabeth perguntou sobre o recesso de carnaval pois a primeira 

sessão estava sendo marcada para a quinta-feira pós carnaval e Everton 

explicou que não consta como recesso no calendário do CEPE e Priscila 

considerou que por conta do atraso os professores estavam sendo orientados a 

oferecer aulas assíncronas e que quanto ao recesso dos administrativos não 

havia sido informado. O conselheiro Ângelo sugeriu antecipar a sessão do dia 

18/02 para o dia 11/02 o que foi aceito por todos. Em seguida o calendário foi 

aprovado. O conselheiro Eduardo perguntou sobre o local das sessões ao que 

Everton explicou que pela situação de indefinição de retorno presencial dar-se-

á preferência a continuar as sessões de forma virtual. Dando continuidade, 

Everton convidou a professora Bruna Abib, substituta eventual da coordenação 

do curso de engenharia mecânica, para a apresentação do item 2 da ordem do 

dia: Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Mecânica. Ela falou que desde 

2016, quando o PPC foi aprovado, foram encontradas algumas incoerências de 

códigos de disciplinas que ao longo dos anos foram sendo corrigidas junto à 
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SERAC; que foram feitas também alterações em ementas não caracterizando 

mudanças nas disciplinas, mas para aperfeiçoamento das mesmas, todas 

aprovadas pelo NDE e colegiado. Bruna colocou que atendendo à uma 

solicitação do setor pedagógico, assim que o PPC ficou pronto foi enviado à 

SAPED pelo professor Nestor, mesmo antes de ser apresentado ao CONPUS. 

Bruna apontou que não havia recebido até então nenhum retorno do setor 

pedagógico com relação as alterações feitas no PPC e que estava à disposição 

para possíveis questionamentos. Ela perguntou sobre a necessidade de 

aprovação destas alterações no conselho e Everton falou que de acordo com 

orientações da antiga Diretoria de Ensino, é aconselhável que qualquer alteração 

realizada nos PPCs deva passar por novas aprovações nos conselhos da 

unidade e de ensino, seguindo os trâmites legais, ao que Bruna concordou. O 

conselheiro Ângelo falou que mesmo que a pauta seja a aprovação da 

atualização do PPC é muito importante aproveitar a oportunidade para se colocar 

a questão da estruturação de uma engenharia noturna. Ele falou que não houve 

nenhum tipo de consulta pública à comunidade externa quando da 

implementação da engenharia mecânica e sugeriu que o CONPUS paute esta 

possibilidade em um outro momento, atendendo a uma demanda da população 

local. O conselheiro Luciano Braga, como coordenador substituto da 

coordenação da engenharia metalúrgica, colocou que já existe uma discussão 

bastante avançada tanto no NDE quanto no colegiado da engenharia 

metalúrgica sobre a implementação no turno noturno e que a intenção seria de 

começar o ano de 2021 já ofertando o curso noturno, mas que com a pandemia 

não foi possível. Everton falou que entende a cobrança local de uma engenharia 

noturna e que a discussão estava em andamento, mas que infelizmente a 

pandemia fez a discussão recuar. Em seguida, o conselheiro Ângelo perguntou 

à Bruna se seria possível incluir a SAPED nas comissões da CADD, quando das 

discussões de atualizações e revisões de PPCs. Bruna respondeu que seria 

preciso verificar esta possibilidade uma vez que as CADDs são comissões 

formadas no Maracanã. Ângelo falou que lendo a portaria de criação da CADD 

percebeu ambiguidade nesse sentido e citou que em alguns campi a SAPED já 

faz parte. Bruna sugeriu também que neste sentido outros setores seriam 

necessários participar destas comissões e falou que passaria a sugestão para o 

coordenador do curso, mas acredita que para esta atualização os prazos 

estariam muito apertados. Ângelo sugeriu aprovar o PPC com ressalva o que 

não iria inviabilizar a aprovação nem atrasar o cronograma. Everton sugeriu fazer 

consulta a diretoria de ensino sobre a participação de membros da SAPED e 

outros setores na CADD. A conselheira Priscila falou que enquanto não se tem 

a resolução da CADE, vale se usar do convite aos servidores dos diversos 
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setores para participarem das reuniões. Everton concordou e sugeriu que a 

participação da SAPED será de grande importância. Em seguida o conselheiro 

Rodrigo pediu a palavra e comentou que o PPC é feito pelo colegiado e enviado 

pronto para SAPED ler. Nesse sentido, ele entende que a SAPED poderia ser 

mais participativa na construção do documento. Falou que leu todas as 

atualizações dos PPCs e que percebe a evolução na forma de organização dos 

documentos e apresenta as seguintes questões: 1. Quanto a grade curricular, 

por que faltam códigos em algumas disciplinas; 2. Quanto ao horário de 

funcionamento do curso, não fica claro em quais turnos é oferecido. Bruna 

respondeu que precisa verificar no PPC e que com relação ao horário, fica 

estabelecido no edital e que o que se tem colocado é a oferta nos três turnos.  O 

conselheiro Rodrigo apresentou uma terceira questão quanto a revisão de 

avaliações na graduação. Ele comentou que não há um protocolo e sente que a 

SAPED fica bastante ausente nesse processo. Questionou se existe um 

procedimento padrão ou se é uma determinação local. Bruna explicou que não 

existe um procedimento padrão do CEFET/RJ para revisão de prova e que este 

foi criado pelo colegiado e que se levou em conta muito do que se tem no manual 

do aluno. Acrescentou de quais seriam as atribuições do setor pedagógico neste 

âmbito e que o setor pedagógico não participa de vários outros procedimentos 

criados na unidade e que seguindo a lógica seria natural que viesse a participar 

também. Priscila pediu a palavra e solicitou a confirmação de seu entendimento 

sobre o pedido de revisão de avaliação. Ela falou que entende que a revisão é 

pedida quando o docente entrega a nota e o aluno ao não concordar pede a 

revisão e continuando sem concordar solicita uma segunda opinião ao outro 

docente. Bruna concordou com o entendimento de Priscila. Rodrigo pediu a 

palavra e disse que entende que a instituição deveria funcionar como um todo 

mas que se sente perplexo com o distanciamento da SAPED na construção e 

nas revisões dos PPCs. Sugeriu que a revisão de avaliações deveria se estender 

a todas as graduações como um processo democrático de avaliação dos 

estudantes. Ângelo reforçou a importância da SAPED e dos pareceres 

pedagógicos feitos pelo setor, pois há na prática uma atuação do setor nas 

graduações e que falta respaldar esta atuação nos PPCs. Sugeriu aprovar o PPC 

com a ressalva de uma participação mais efetiva da SAPED e outros setores na 

construção do documento ou não aprovar e adiar para discussão. Everton 

assumiu novamente a sessão para sintetizar as colocações tanto de Ângelo 

quanto de Rodrigo e falou que estava entendendo o seguinte encaminhamento: 

uma revisão do Regulamento de Avaliação (anexo 9) a ser feita por membros do 

CONPUS, para assim aprovar o PPC. Rodrigo concordou e reforçou a 

importância de se estender o procedimento a todas as graduações de forma 
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ampla. Priscila pediu a palavra e falou que o tempo de reunião do CONPUS é 

muito restrito para se construir procedimentos e que o CONPUS deveria ser o 

lugar de apresentação das construções. Ângelo concordou com Priscila e 

sugeriu o seguinte encaminhamento: que a coordenação do curso se reúna com 

o NDE, colegiado, GERAC, SAPED e outros setores para se discutir os pontos 

divergentes e que o PPC possa ser colocado para aprovação na primeira sessão 

de 2021. Everton colocou que o tempo é muito restrito e que os prazos estão 

apertados. Bruna pediu a palavra e colocou achar importante se criar comissões, 

mas estranha os questionamentos sendo feitos agora, uma vez que em outras 

ocasiões não se fez necessário e faz o seguinte encaminhamento: levando em 

consideração os prazos, aprovar o PPC hoje como uma atualização e colocar a 

ressalva de uma revisão para se ajustar o que ficar pendente. Jesus pediu a 

palavra e se colocou contra a barrar o PPC por conta do Regulamento de 

Avaliação (Anexo 9) e sugeriu o encaminhamento seguinte: que o PPC seja 

aprovado e que o Regulamento de Avaliação fique pendente para revisão 

posterior.  Ângelo sugere outro encaminhamento: aprovar o PPC com a ressalva 

de revisão de Regulamento de Avaliação (Anexo 9). Rodrigo sugeriu outro 

possível encaminhamento: suprimir o Anexo 9 para novas discussões incluindo 

a SAPED e outros setores e aprovar o PPC. O conselheiro Henrique comentou 

a importância da revisão do Regulamento de Avaliação para os estudantes de 

todas as graduações. A professora Bruna perguntou se todos os regulamentos 

da engenharia mecânica já passaram pelo CONPUS e se só faltava o 

Regulamento de Avaliação. Everton explicou que o conselho busca reparar 

falhas e se fortalecer através destes procedimentos e Ângelo comentou que se 

existir necessidade de revisar outros regulamentos, o Conselho possa ter 

autonomia para solicitar. Henrique sugeriu acelerar as discussões e Everton 

apresentou os encaminhamentos para votação: 1. Da professora Bruna: levando 

em consideração os prazos, aprovar o PPC hoje como uma atualização e colocar 

a ressalva de uma revisão do Regulamento de Avaliação para se ajustar o que 

ficar pendente; 2. Do professor Jesus: que o PPC seja aprovado e que o 

Regulamento de Avaliação fique suprimido para revisão e futura aprovação na 

próxima sessão do CONPUS, e que seja criada comissão para discussão prévia 

antes de se apresentar no conselho. Bruna perguntou se os outros regulamentos 

do PPC estavam sendo aprovados uma vez que não foram citados e Everton 

colocou que nada impede que se houver necessidade de futuras revisões, eles 

possam ser solicitados para revisões. Em seguida, a votação foi feita 

nominalmente e por doze votos a dois, a proposta dois foi eleita. Em seguida, 

deu-se a formação da comissão para revisão do Regulamento de Avaliação 

(anexo 9), tendo como prazo final para apresentação dos trabalhos o dia 
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11/02/2021, sendo os membros da comissão os seguintes conselheiros: 

membros da SAPED (Angélica e Ângelo), coordenações dos cursos de 

graduação, representante da SERAC (chefia ou substituto eventual), 

representação discente (Renan e Ailton), sob a presidência do coordenador da 

engenharia mecânica. Em seguida, passou-se para o item 3 da ordem do dia. 

Atualização sobre os trabalhos da comissão PPC Técnico de Mecânica, que foi 

feita pelo conselheiro Henrique. Henrique apresentou o cronograma com as 

datas previstas para cada etapa. Em seguida, Henrique comentou sobre o PPC 

anexado e falou sobre as correções feitas na disciplina de Projeto Final e nas 

duas disciplinas invertidas, a descrição dos laboratórios, fluxograma, ementa do 

curso no modelo atual e outras atualizações. Ângelo reforçou que o que está 

sendo aprovado é a correção do PPC do Técnico e que a revisão em si do PPC 

é o segundo momento. Em seguida seguiu-se para aprovação do Cronograma, 

da Correção do PPC Técnico de Mecânica e da prorrogação da autorização dada 

pelo Conpus. A votação foi feita e aprovada por todos os conselheiros presentes. 

Em seguida, Everton perguntou se seria possível adiar os dois últimos itens da 

pauta para a próxima sessão devido ao avançado da hora. Todos concordaram 

e Everton passou para os Assuntos Gerais e falou sobre o segundo edital de 

inclusão digital que estava no final de elaboração para publicação e sobre a 

entrada da nova docente no lugar de Rafael Lebre. Falou também que CBHIG 

irá lançar edital para auxílio a pesquisa. Falou sobre a chegada de empresa que 

se instalará como terceirizada da Transpetro que poderá gerar emprego para 

alunos do técnico. Priscila falou sobre a consulta feita aos servidores sobre 

participação do NEABI e NAPNE. Angelo falou sobre a publicação do edital de 

Extensão e a importância da comunidade acadêmica participar. Nada mais 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 1605. Foi lavrada a presente ata, 

que vai assinada por mim, Andrea Heidenreich Bernardes, SIAPE 1852314, e 

pelo presidente do Conselho, Everton Pedroza dos Santos, SIAPE 2191953. 

 

____________________________________ 

Andrea Heidenreich Bernardes 

SIAPE 1852315 

 

 

____________________________________ 

Everton Pedroza dos Santos 

Presidente do Conselho Angra dos Reis 

SIAPE 2191953 
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