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Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 13:18h, 

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.Tiago faz a solicitação aos conselheiros para a assinatura do termo 

posse do conselheiro André Celestino Martins, item que não estava inserido na 

pauta da reunião, ao que o grupo não se opõe e a posse é realizada. Em seguida, 

retomando a pauta da sessão, Item 1: Aprovação da ata da 5ª sessão Ordinária 

do dia 12/09/2019 por parte dos conselheiros  sem nenhuma objeção. Item 2: 

Feedback das atividades do CBH-BIG ( Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da 

Ilha Grande), período 2018-2019 pela servidora e membro do Comitê, Fernanda 

Rodrigues. Fernanda explica sobre o funcionamento do Comitê e cita como 

atividades do Comitê no período de Setembro a Dezembro de 2018:  a 

verificação de relatórios pelo Grupo de Acompanhamento do Contrato de 

Gestão- GACG;  a contratação e realização de Oficina de Planejamento 

Estratégico; a definição de metodologia e critérios de cobrança para atividades 

de Mineração e  cobrança ao Inea de fiscalização de outorga dos maiores 10 

usuários da bacia, pela CTOC – Câmara Técnica de Outorga e Cobrança; 

aprovação do novo PPU (Preço Público Unitário) com aumento de 25% da taxa 

de PPU, passando para R$ 0,05/m3 a partir de 01/01/2019 ; participação de 

membros no XX ENCOB; 1ª reunião do GTA e revisão de diversos produtos do 

PRH-BIG; Edital nº 01/2018 - Edital de convocação para preenchimento das 

vagas. Fernanda Rodrigues segue apresentando as atividades realizadas, no 

período de Janeiro a Outubro de 2019: realização de reuniões; aprovação do 

Plano de Aplicação Plurianual – PAP 2019/2022 (destaque: ações de 

saneamento – revisão dos planos municipais); homologação e posse de novos 

membros oriundos do Edital nº 01/2018; discussões sobre o Regimento Interno 

e suas diretrizes a serem revisadas; Edital nº 01/2019 - Edital de convocação 

para preenchimento das vagas e homologação e posse de novos membros 

oriundos deste edital; preparação do novo site do CBH-BIG; participação de 

membros no VII ECOB RJ e XXI ENCOB; Grupo de Acompanhamento do 

Contrato de Gestão – GACG onde foram avaliados alguns relatórios 

individualmente e enviado feedback à diretoria do comitê, ao que Fernanda 

comunica sua solicitação para  saída do grupo; mudança do contrato de gestão 

(antes compartilhado com CBH-Baía de Guanabara e agora com CBH-Guandú); 

Câmara Técnica de Outorga e Cobrança – CTOC, não houve reunião, mas sim 

alguns contatos com Inea e  CT foi englobada pela CTLIG (Câmara Técnica para 

Assuntos Legais, Institucionais e Instrumentos de Gestão); 5 reuniões do GTA e 

revisão de diversos produtos do PRH-BIG; validação da contratação do Manual 
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Operativo do Plano de Recursos Hídricos, pós-plano; apresentação do 

andamento do PRH-BIG no Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI). 

Fernanda Rodrigues finaliza sua apresentação agradecendo pela atençao e  

convidando a todos para o novo Edital 2019 aberto para chamamento de novos 

membros para o biênio Fev. 2020-Fev.2022 e se coloca à disposição para 

esclarecer dúvidas. Tiago agradece a participação de Fernanda e retoma a pauta 

da sessão. Item 3 -  Calendário 2020: Tiago coloca para considerações e 

aprovação dos conselheiros os calendários do Técnico e Graduação para o  ano 

de 2020, ao que a conselheira Daniella levanta as seguintes considerações: o 

feriado de São Benedito está com data errada nos calendários, indicando o dia 

22/04/2020, quando na verdade, por ser um feriado móvel que sempre se dá na 

primeira segunda-feira pós sexta-feira santa, cairá no dia 13/04 no ano de 2020; 

o dia 16/10/2020 não se apresenta como ponto facultativo; e se o feriado do  dia 

08/12/2020 pode ser remanejado para o dia 07/12/2020, ao que Tiago explica 

que o calendário a ser seguido é o do Campus Maracanã e que datas regionais 

devem ser inseridas no calendários do Campus Angra, podendo haver 

mudanças e devendo se atentar para períodos de provas. O conselheiro Everton 

chama atenção para a 3ª fase de renovação de matrícula que não está prevista 

nos calendários e sugere destacá-la para evitar possíveis transtornos 

principalmente para a SERAC, setor que está diretamente ligado a esta 

demanda. Sem mais, os calendários são aprovados sem abstenões. Item 4 – 

Acolhimento ao aluno ingressante: Tiago convoca a criação de um grupo de 

trabalho que passe a pensar em estratégias de acolhimento ao aluno ingressante 

e apontar possíveis ações, sendo este  grupo um instrumento institucional que 

possa  estudar formas de diminuir a evasão. O conselheiro Everton fala sobre a 

avaliação que  o curso de metalurgia vai se submeter ainda este ano e coloca 

que uma das diretrizes a ser seguida é a criação de uma política de acolhimento 

ao aluno. Coloca ainda que o nivelamento do aluno possa ser uma forma 

importante de acolhimento levando-se em conta a grande dificuldade que alguns 

encontram pela deficiente base escolar que tiveram e fala também sobre a 

importância da criação de um Manual contendo o passo a passo dos processos 

mais elementares da vida acadêmica. Finaliza citando a importância de um                    

acompanhamento psicopedagógico como forma de acolhimento e diminuição da 

evasão. O conselheiro Jesus coloca que  o NDE sempre se compromete a 

discutir sobre o ingresso de alunos e vem apontando mudanças para facilitar a 

entrada dos mesmos. O conselheiro André Celestino pergunta se houve alguma 

ação da instituição na busca de mapeamento do perfil dos ingressos que fosse 

possível destacar as principais necessidades dos alunos para ajudar a minimizar 

as dificuldades dos mesmos ao que Tiago responde que existe na instituição 
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material com esse conteúdo que ficará disponível para o grupo de trabalho ora 

prestes a se formar. O conselheiro Bruno Henrique sugere que seja feito um 

questionário quando da ocasião de trancamento ou transferência do aluno para 

que seja apresentado o motivo da ação ao que Tiago responde que esta também 

seria uma demanda para o grupo em criação. O conselheiro Luís Fernando cita 

o trabalho já desempenhado pela servidora Carina Antunes nesse âmbito e o 

conselheiro Bruno reintera que este deveria ser um processo contínuo com a 

realização de reuniões periódicas para análise. Tiago reafirma a importância da 

criação do grupo de acolhimento para suprir estas demandas. O conselheiro Luís 

Fernando cita exemplos de outras instituições que buscam parcerias com 

empresas para proporcionar um maior acolhimento aos alunos principalmente os 

que moram em outras cidades ou em bairros mais distantes do campus  e fala 

que a oferta de moradia seria de grande importância para a diminuição da 

evasão. O conselheiro André Celestino fala  sobre os motivos de muitos alunos 

pedirem transferência para o campus Itaguaí e aponta que um deles é pela oferta 

de disciplinas no período noturno, facilitando a entrada do aluno no estágio e no 

mercado de trabalho ao que Tiago sugere que esta já seja uma pauta para 

discussão no grupo de acolhimento. O conselheiro Bruno Henrique reforça a 

ideia do conselheiro André Celestino e sugere a possibilidade de os cursos do 

campus Angra oferecer disciplinas no período noturno. O conselheiro Luís 

Fernando propõe que o grupo em formação já possa trazer para a próxima 

reunião do Conpus algumas sugestões e metas. Tiago faz o convite aos 

membros do conselho para a formação do grupo de acolhimento, ao que os 

conselheiros Everton, Aldo, Luís Fernando e André Celestino se apresentam 

como interessados em participar. O conselheiro José Rafael sugere abrir um 

chamamento convidando os servidores de maneira geral ao que Tiago propõe 

que o próprio grupo o possa fazer. Tiago faz o convite aos conselheiros Daniella 

e Ângelo que respondem não poder atendê-lo por terem outras demandas 

pendentes. O conselheiro Ângelo coloca que a SAPED enfrenta problemas com 

a falta de servidores e grande volume de demandas e reforça que o quadro de 

técnico administrativos como um todo está deficitário e compromete o 

andamento das atividades sendo o campus Angra o campus com menor número 

de técnicos administrativos da rede CEFET- RJ e sugere uma reunião para que 

o assunto seja tratado. Dando prosseguimento a pauta Item 5 – Pedidos de 

desligmentos, Tiago apresenta os pedidos dos conselheiros Lidiane Cristina 

(representante  titular discente do técnico), Bruna Brito ( representante da 

pesquisa) e Samuel Mendes ( representante suplente discente do técnico). Em 

seguida, Tiago abre a plenária para assuntos gerais Item 6 da pauta. O 

conselheiro Bruno Henrique pede o desligamento do conselho e questiona a 



 

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

ANGRA DOS REIS, REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 

DEZENOVE. 

 
 

forma como foi desligado do conselho,manifestando desagrado,  através de e-

mail da secretaria do Conpus e  sugere que os conselheiros recebam avisos 

sobre a quantidade de faltas. Questiona também sobre a regra de faltas na 

relação  titular-suplente e diz não achar justo o titular ser notificado com falta 

mesmo tendo o suplente o representado. O conselheiro Ângelo sugere que o 

Regulamento do Conpus seja revisto e sugere também que as listagens de 

frequências das reuniões sejam colocadas no site para melhor acompanhamento 

dos membros, à exemplo de outras unidades que já adotam essa prática. Tiago 

fala que para tanto será preciso rever o Regulamento e propõe que isto possa 

ser feito após a nova eleição para preenchimento das vagas abertas. O 

conselheiro André Celestino fala sobre o acesso ao Portal do Aluno pelos alunos 

da pós-graduação ao que Tiago coloca que providências estão sendo tomadas. 

O conselheiro Aldo pergunta sobre as vagas de servidores em aberto ao que 

Tiago responde que tudo se encontra parado dentro do Cefet, aguardando 

despacho da direção geral. O conselheiro Ângelo convida a todos e pede ajuda 

na divulgação do evento Congresso Diversidade Cultural que acontecerá entre 

os dias 07 a 09 de novembro na UFF. Continua falanda sobre a saída do pro 

tempore e diz que o Cefet passa por uma situação de incertezas e que para o 

campus Angra a situação pode ser mais difícil uma vez que não se tem a 

presença da gerência acadêmica. Ângelo pergunta a Tiago sobre boatos de 

entregas de cargos no campus Maracanã ao que Tiago responde que repassa 

somente o que lhe é passado de forma oficial, não tendo recebido nenhuma 

informação desta natureza. O conselheiro Everton pergunta sobre a situação dos 

laboratórios tendo em vista a proximidade da avaliação do MEC ao que Tiago 

responde que as prioridades já foram finalizadas e que o pregão foi encaminhado 

para a direção geral e explica  que esta deverá encaminhar para o procurador. 

Tiago fala sobre o recurso orçamentário e explica que a conta do Cefet não tem 

teto para receber o montante e que o IFRJ receberá o total que será repassado 

ao Cefet. O conselheiro José Rafael fala sobre a Comissão de Regulamento da 

Eleição do Conpus e diz que o documento está sendo finalizado e pede uma 

reunião exclusiva para discutir esta pauta e propõe para final de novembro uma 

possível data para que o documento seja apreciado por todos. Dando 

prosseguimento, Tiago coloca sobre a possiblidade de eleições ainda este para 

a composição do conselho e pede uma reunião extraordinária solicitando ao 

conselheiro Bruno Henrique que possa ficar até esta data para poder fechar as 

pendências eleitorais do conselho. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 

encerrada às 14:47h. Foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, 

Andréa Heidenreich Bernardes, SIAPE 1852314, e pelo presidente do conselho 

Tiago Siman Machado, SIAPE 1913670. 



 

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

ANGRA DOS REIS, REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 

DEZENOVE. 

 
 

 

Andréa Heidenreich Bernardes 
Secretária Conselho Angra dos Reis 

SIAPE 1852314 
 

 
 

 
Tiago Siman Machado 

Presidente do Conselho Angra dos Reis 
SIAPE 1913670 

 

 


