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Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 13:29h, 
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 
os conselheiros conforme lista de presença sob a presidência da conselheira 
Cristiane Melo Cabral, atendendo ao artigo 12º, Parágrafo Único que diz: “na 
ausência ou afastamento do Presidente e do Gerente Acadêmico a presidência 
do Conselho será exercida pelo conselheiro representante do CEFET/RJ 
Campus Angra dos Reis mais antigo no Centro”. Cristiane inicia a reunião 

apresentando o Item 1 da pauta: Aprovação da 6ª Reunião Ordinária do dia 
31/10/2019, no que os conselheiros Ângelo e Everton comunicam não terem 
recebido o Calendário que deveria estar anexado no e-mail de convocação. Eu 
na condição de secretária do Conpus, responsável por enviar o e-mail, me 
justifico e comprometo-me a enviar o arquivo, e a aprovação da ata fica adiada 
para a próxima reunião do Conselho. Dando prosseguimento, Cristiane passa 
para o Item 2: Aprovação das atas das 2ª e 3ª reuniões extraordinárias de 
04/09/19 e 05/09/19 respectivamente, no que o conselheiro Ângelo sugere que 
a aprovação da ata da 3ª Reunião Extraordinária não poderia acontecer sem ter 
anexada a carta que foi pauta desta reunião. Assim sendo, aprovou-se a ata da 
2ª reunião e a aprovação da 3ª ata ficou adiada para a próxima reunião do 
Conpus. Em seguida Cristiane apresenta o Item 3 da pauta: Calendário do 
Conpus/2020, e explica que o diretor Tiago tem o costume de sugerir as datas 
de acordo com o Calendário do CEPE mas que com as mudanças ocorridas no 
Cefet o calendário não foi enviado. Cristiane propõe que a primeira reunião do 
Conpus de 2020 seja na primeira semana do mês de fevereiro e sugere o dia 
12/02/2020 às 13h, no auditório do Campus. Os conselheiros aprovam 
unanimemente. Cristiane continua a reunião apresentando o Item 4: Prestação 
de Contas 2019 e explica que o diretor Tiago solicitou ao servidor Nilson uma 
planilha com a prestação de contas para ser apresentada e que como não havia 
sido concluída o item deveria ser retirado da pauta e recolocado para a próxima 
reunião do Conpus. Contudo, Cristiane explica que Tiago ficou de enviar por e-
mail para os conselheiros, o arquivo “Prestação de Contas/2019” e ressalta que 
será uma prestação preliminar, haja vista que o ano ainda não terminou e que 
existem processos em andamento. O conselheiro Ângelo pede a palavra e 
sugere que a prestação de contas seja feita de uma forma mais simplificada e 
que o Orçamento para 2020 seja apresentado também. Cristiane explica que o 
Orçamento para 2020 será apresentado no início do ano pois é de praxe esperar 
a distribuição de verba por Campus. Ângelo sugere que tanto a apresentação da 
prestação de contas 2019 como o orçamento para 2020 sejam pauta para a 
próxima reunião do Conpus, sugestão aprovada pelo Conselho. Em seguida, 
Cristiane passa para o Item 5 da pauta: Assuntos Diversos e o conselheiro 
Everton pede a palavra e pergunta quem ficará à frente da Instituição uma vez 
que o diretor entrará de licença paternidade e em seguida gozará de férias. 
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Cristiane responde que Tiago continuará vindo para despachar ao que Everton 
coloca que estando de férias Tiago legalmente não pode assinar e sugere a 
nomeação de um substituto para assumir a direção e deliberar nesse período. 
Em seguida, o conselheiro Ângelo coloca sobre a necessidade urgente da 
Gerência Acadêmica ser reconstituída para que os técnicos-administrativos a ela 
ligada possam ter uma coordenação mais efetiva. Ângelo sugere que o Conpus 
indique um nome para a reconstituição da GERAC e que Tiago possa avaliar 
junto com a direção geral. Cristiane propõe que seja um substituto para a  
Direção e não necessariamente para a GERAC e sugere as seguintes 
indicações: a. ex-gerentes acadêmicos; b. coordenadores de cursos; c. ex-
coordenadores de cursos. A conselheira Elizabeth alerta que um substituto para 
a Direção pode ser uma indicação no que Cristiane reforça que o Conpus pode 
fazer essa indicação mas não pode indicar nomes para a GERAC. O conselheiro 
Henrique, na condição de ex-gerente acadêmico, pede que seu nome não seja 
indicado e explica suas razões que coincidem com as razões da ex-gerente 
acadêmica Priscila, que estando presente também explica não poder aceitar a 
indicação para a substituição da direção no período de afastamento do Tiago. 
Elizabeth sugere que os vice-coordenadores de curso sejam consultados ao que 
Nestor sugere que o diretor Tiago seja comunicado e possa fazer essa indicação. 
Cristiane pergunta se algum conselheiro presente se manifestaria como 
voluntário à substituição no que Henrique coloca que um ex-gerente acadêmico 
seria ideal pela experiência adquirida junto à direção. O conselheiro Everton fala 
que a maioria dos possíveis substitutos já estão com férias marcadas no que 
Cristiane explica que as férias podem ser alteradas via ofício. Cristiane convida 
Everton para a substituição e coloca que o conselho se preocupa com o bem-
estar da unidade e também do próprio Tiago e que um substituto seria muito 
positivo nesse momento. Everton ressalta que a substituição seria denominada 
como eventual, aceita a indicação e o conselho aprova a indicação 
unanimemente. Em seguida, Ângelo fala sobre o horário reduzido no período de 
16/12/2019 a 07/02/2020 e também sobre o recesso natalino e de final de ano 
por compensação. Cristiane explica que no dia 13/12/019 haverá uma reunião 
do CODIR onde uma negociação para se anular a compensação será discutida. 
Em seguida, Cristiane pede a palavra e fala que numa próxima reunião gostaria 
de colocar sobre algumas questões que lhe geraram profunda insatisfação 
durante 2019. Cristiane pede encarecidamente que os docentes mantenham 
uma comunicação mais efetiva com a administração do campus, procurando os 
setores para avisar de problemas, falhas, lâmpadas queimadas, etc e que esta 
conduta pode evitar mal-entendidos. Continua falando sobre a dificuldade de 
manter contratos com as empresas de limpeza e manutenção e pede que a 
compreensão seja exercida e que o diálogo possa acontecer sem críticas 
destrutivas, mas como  busca para se minimizar as possíveis falhas. Continua 
explicando que a confraternização de final de ano não será possível acontecer e 
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propõe uma confraternização de acolhimento coletiva no início do período letivo 
de 2020. Henrique reforça as palavras de Cristiane e a convidada Priscila propõe 
que o Conpus seja o lugar para se discutir estratégias para o sucesso da 
Instituição e não o lugar onde se ataque setores e servidores. Em seguida, 
Ângelo sugere como pauta da próxima reunião a eleição para os membros 
faltantes do Conselho. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 
14:25h. Foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Andréa 
Heidenreich Bernardes, SIAPE 1852314, e pela presidenta do conselho Cristiane 
Melo Cabral , SIAPE 2852456. 
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