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ATA DA OITAVA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

DO CEFET/RJ, CAMPUS ANGRA DOS REIS, REALIZADA EM 16 

DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 

 

Ao décimo sexto dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às 13:13h, na sala 

3C 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 da Servidora 

Andréa Heidenreich Bernardes, os conselheiros conforme lista de presença. Item 1: A 

conselheira Elisabeth propõe a leitura do parecer final do documento referente ao Ponto 

Eletrônico, informando que tal parecer foi acrescido após envio do documento aos 

Conselheiros. Destaca que este acréscimo foi feito apenas como forma de unificar o 

documento elaborado pelos Docentes e o documento elaborado pelos TAE’s. Informa, 

ainda, que o documento final será enviado a todos após a reunião. A sugestão é aceita e 

ela faz a leitura do documento. A conselheira Elisabeth relembra a sugestão dada pelo 

conselheiro Angelo na penúltima reunião deste Conselho sobre a elaboração de uma 

moção como forma de alerta para os transtornos e divisões entre as categorias, causados 

por atitudes como a do docente que iniciou o processo junto ao Ministério Público. Na 

ausência do conselheiro citado, Elisabeth faz a leitura da Moção de Solidariedade, 

reforçando que tal documento não tem prazo para envio. A servidora abre espaço para 

acréscimos ou sugestões à moção. O conselheiro Alessandro questiona se é verdadeira a 

notícia de que o docente citado no documento foi o responsável pela denúncia no 

Ministério Público, ao que a conselheira Elisabeth responde que sim, pois consta o nome 

do denunciante no processo. Ressalta, ainda, que o nome foi citado a fim de evitar que 

seja generalizada a reclamação a todos os docentes. Alessandro pede que Elisabeth leia 

novamente o trecho em que consta o nome do docente. Tiago passa a presidir a sessão e 

pede desculpas pelo atraso. Tiago parabeniza a comissão pelo trabalho bem feito na 

elaboração do documento. TIAGO COLOCA EM VOTAÇÃO A APROVAÇÃO DO 

DOCUMENTO A SER ENCAMINHADO À DIREÇÃO GERAL. DOCUMENTO 

APROVADO POR UNANIMIDADE. Item 2: O conselheiro Jesús, coordenador da 



Graduação em Engenharia Mecânica, passa a falar sobre as principais mudanças ocorridas 

no PPC, ressaltando que o documento completo já foi enviado aos conselheiros antes 

desta reunião. Após a fala do conselheiro, Elisabeth questiona sobre a mudança de 

horário, desejando saber se há previsão de ofertar algum curso noturno, considerando a 

fala do docente sobre a oferta do curso em horário integral. Tiago responde que esse 

assunto não está em pauta e que, quando Jesús cita a mudança do curso para a modalidade 

integral, significa que as disciplinas serão ofertadas no período da manhã e da tarde. Jesús 

ressalta que há possibilidade de alunos cursarem disciplinas à noite, quando ofertadas. 

Ronney esclarece a definição do MEC sobre “Curso Integral”. Gean questiona se os 

alunos foram consultados com relação ao assunto, ao que Jesús responde que sim e que 

não houve oposição. Gabriel questiona a questão da diferença de créditos entre alunos 

bolsistas e voluntários, sendo que estes últimos terão menos créditos em relação aos 

primeiros. Questiona ainda, a diferença de créditos entre os diversos tipos de extensão, 

destacando que pode desmotivar os membros dos grupos que recebem menos horas. A 

conselheira Janaína informa, como sugestão, a maneira que está sendo feita na 

Coordenação de Engenharia Elétrica: distribuição de pontos conforme a participação em 

determinados tipos de atividades. Andrea ressalta que há menos participações em 

determinadas atividades de extensão em comparação com outras atividades onde há 

crédito em atividades complementares, ao que Ronney responde que todas as atividades 

de extensão têm importância e sugere que sejam ofertados certificados validando as horas 

desses eventos. A servidora Cristiane questiona se não há possibilidade de parceria com 

a Prefeitura de Angra dos Reis para ofertar a disciplina de “Libras”, considerando que a 

oferta desta disciplina eletiva apenas no CEFET Maracanã pode inviabilizar a 

participação dos alunos. Tiago responde que ainda há um momento de transição, que 

todas as alterações devem estar documentadas e que, havendo possibilidade, pode ser 

feita uma parceria com a Prefeitura para ofertar a disciplina no Campus. Ronney sugere 

que, a exemplo da internacionalização, pode ser feita uma parceria com outra instituição 

local que oferte a disciplina e a validação da mesma pelo CEFET Angra. Gean questiona 

se competições internas terão as horas computadas, ao que Tiago responde que, sendo 

oficiais, sim. Jesús ressalta que o PPC é um documento dinâmico, sendo modificado de 

acordo com as necessidades. O DOCUMENTO É COLOCADO EM VOTAÇÃO, E 

APROVADO COM DUAS ABSTENÇÕES. Tiago parabeniza toda a equipe que 

elaborou o PPC. Ronney sugere que os próximos PPC’s passem pelos setores de Extensão 

e Estágio para revisar antes da aprovação, considerando a importância de tais setores 



nessa elaboração. TIAGO COLOCA EM VOTAÇÃO A MOÇÃO DE 

SOLIDARIEDADE E É APROVADA COM DUAS ABSTENÇÕES. Tiago pede 

urgência no envio dos documentos finais da comissão devido ao prazo. Nada mais 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 13:54h. Foi lavrada a presente ata, que vai 

assinada por mim, Pâmela Gomes Berbert, SIAPE 2268250, pela presidente substituta do 

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

Conselho, Tiago Siman Machado, SIAPE 1916370. 
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