
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

CELSO SUCKOW DA FONSECA CAMPUS VALENÇA 

   

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 2021  

 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às quinze horas e 

trinta e quatro minutos, utilizando a ferramenta Microsoft Teams - sala intitulada 

CONPUS Cefet Valença, reuniu-se de forma online o Conselho do campus sob a 

presidência do gerente acadêmico Maurício Maynard do Lago, contando com a presença 

dos conselheiros: Pablo Machado Amorim - gerente administrativo, Amilton Ferreira da 

Silva Júnior - coordenador da graduação em Engenharia de Alimentos, Marcellus 

Henrique Rodrigues Bastos - coordenador da graduação em Administração, Alvaro 

Monteiro Carvalho Arcanjo - coordenador do curso de Ensino Médio, Jéssica da Silva 

Alves de Pinho - coordenadora do curso técnico de Química, Carla Inês Soares Praxedes 

- coordenadora do curso técnico de Alimentos, Jeimis Nogueira de Castro - coordenador 

da pós-graduação em Temas e Perspectivas Contemporâneas em Educação e Ensino, 

Alexandre Matos Drumond - representante dos docentes, Alba Regina Pereira Rodrigues 

- representante dos docentes, Lícia Giesta Ferreira de Medeiros - suplente de 

representante de extensão, Breno Pereira de Paula - representante de pesquisa, Pâmella 

Prsicilla Negrão Braga – suplente de representante dos técnicos-administrativos e 

Wallace Alves Paixão Luiz - representante dos técnicos-administrativos. Participaram 

como ouvintes a bibliotecária Luciana Cruz de Araujo e o docente Fabiano Alves de 

Oliveira (férias). Como convidado participou Ronald Moret Leão, bibliotecário do 

Instituto Federal Baiano campus Teixeira de Freitas. Iniciando a sessão o gerente 

acadêmico Maurício apresentou a pauta única da reunião: 1 – Aprovação do bibliotecário 

Ronald Moret Leão do IF Baiano campus Teixeira de Freitas para o lugar da bibliotecária 

Pâmella Priscila Negrão Braga (removida para o Cefet/RJ campus Nova Friburgo). Em 

função da aprovação da remoção da bibliotecária Pâmella para o Cefet/RJ Nova Friburgo 

em reunião extraordinária anterior, os conselheiros se manifestaram sobre o interesse de 

Ronald em vir para o Cefet/RJ campus Valença. Por unanimidade, foi aprovada a vinda 

de Ronald Moret Leão do IF Baiano campus Teixeira de Freitas em troca de um código 

de vaga nível E para o cargo de bibliotecário. Às quinze horas e trinta e nove minutos, 

não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a sessão, da qual eu, Fernanda dos Santos 

Rocha – Secretária do Gabinete, lavrei a presente ata, que depois de aprovada, será 

assinada por mim e pelo gerente acadêmico do campus Valença. Valença (RJ), 25 de 

novembro de 2021. 
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