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ATA DA SÉTIMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

DO CEFET/RJ, CAMPUS ANGRA DOS REIS, REALIZADA EM 11 

DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 

 

Ao décimo primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às 13:13h, 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: As atas 

3ª sessão ordinária 2016 e 6ª sessão extraordinária 2016 foram aprovadas sem ressalvas. 

Item 2: Tiago esclarece que os substitutos de membros natos não têm cadeira no 

CONPUS, portanto, o docente Raphael Poubel não pode ser indicado para a Comissão 

Gestora. Tiago informa que, além de Henrique, Ronney também se dispôs a integrar a 

Comissão. Ronney esclarece que já tem conhecimento sobre o assunto e que poderia 

participar, de forma que não sobrecarregue o trabalho que já tem realizado. Além disso, 

esclarece a função da Comissão Gestora e faz considerações sobre a situação do Campus 

Angra com relação ao plano de capacitação. Tiago ressalta mais uma vez que a Comissão 

Gestora está ligada à capacitação e que acredita que o ideal seria a indicação do 

representante de pesquisa, porém, conhece a situação do titular Rafael, afastado para 

capacitação. COLOCA-SE EM VOTAÇÃO A INDICAÇÃO DE RONNEY, QUE É 

APROVADA SEM RESSALVAS. Item 3: Tiago notifica a criação da Coordenação de 

Pós-Graduação, da qual o docente Claudio é titular e o docente Alexandre é substituto. 

Sendo assim, Cláudio passa a ter representação neste Conselho. Tiago ainda faz a leitura 

da justificativa de ausência da conselheira Bruna na última reunião, a qual é aprovada por 

todos. A conselheira Elisabeth questiona a veracidade da notícia de que o Diretor Geral, 

Carlos Henrique, estará no Campus no dia 20 de outubro de 2016. Tiago esclarece que 

está confirmado e que o assunto da reunião será o ofício do MPF sobre Ponto Eletrônico. 

 Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 13:24h, 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. 
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