
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

CELSO SUCKOW DA FONSECA CAMPUS VALENÇA 

   

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 2021  

 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e 

quarenta e um 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, Marcellus Henrique 

Rodrigues Bastos - coordenador da graduação em Administração, Allan Fonseca da Silva 

- coordenador da graduação em Engenharia de Alimentos, Jéssica da Silva Alves de Pinho 

- coordenadora do curso técnico de Química, Ângela Gava Barreto - coordenadora do 

curso técnico de Alimentos, Guilherme Orsolon de Souza - coordenador da pós-

graduação em Temas e Perspectivas Contemporâneas em Educação e Ensino, Alexandre 

Matos Drumond - representante dos docentes, Marcus Vinícius Pereira de Souza – 

suplente de representante dos docentes, Breno Pereira de Paula - representante de 

pesquisa e Camila Silva Pinho - representante dos técnicos-administrativos. Justificaram 

ausência os conselheiros Anita Bueno de Camargo Nunes - representante de extensão e 

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

como ouvintes a contadora Maria Simoni do Nascimento Soncin e as bibliotecárias 

Luciana Cruz de Araujo e Pâmella Priscilla Negrão Braga. Iniciando a sessão, o gerente 

acadêmico Maurício apresentou as pautas da reunião: 1 - Aprovação da ata da 6ª Reunião 

Ordinária de 2020 (16/12); 2 - Pedido de redistribuição da bibliotecária Pâmella Priscilla 

Negrão Braga; 3 - Definição de diretrizes para apresentação de demanda de novas vagas 

de docentes efetivos para o campus Valença que orientem a definição das prioridades; 4 

- Outros assuntos. 1 - Aprovação da ata da 6ª Reunião Ordinária de 2020 (16/12). A ata 

foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. 2 - Pedido de redistribuição da 

bibliotecária Pâmella Priscilla Negrão Braga. A servidora Pâmella falou sobre o seu 

pedido de redistribuição para a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) por meio 

da disponibilização de um código de vaga de bibliotecário no qual, o Cefet/RJ Valença 

poderia aproveitar concurso de outra instituição, já que não há concurso do próprio 

Cefet/RJ vigente. Na Universidade Federal Fluminense (UFF) haverá um concurso com 

vaga para bibliotecário em junho, que poderia ser reaproveitado com o consentimento da 

instituição. A servidora alegou ainda que sua redistribuição tem motivação pessoal. O 

coordenador Marcellus questionou o funcionamento da biblioteca com a saída da 

servidora, sendo que esta respondeu que atualmente há mais três servidores que dariam 

conta de manter as atividades da biblioteca. No entanto, a chefe da biblioteca afirmou que 

não houve uma conversa com sua equipe a respeito de sua redistribuição. Os conselheiros 

sugeriram à servidora formalizar o setor em reunião e registrar por meio de ata. Marcellus 

também sugeriu que a servidora entre em contato com a UFF ou outra instituição que 

tenha concurso válido para saber sobre os trâmites de reaproveitamento de concurso e 

avaliar a demora do processo. Pablo reafirmou que é necessário avaliar se o edital do 



concurso aceita aproveitamento de vaga especificadamente e, por questões de isonomia, 

seria importante ouvir os servidores da biblioteca. A bibliotecária Luciana Cruz, presente 

na reunião, disse estar surpresa com a comunicação e lembrou sobre seu processo de 

cessão para o Observatório Nacional pelo período de um ano que está em andamento e, 

mesmo não tendo passado pelo Conselho, foi aprovado pela chefe imediata e diretor do 

campus. Assim, questionou o impacto da saída das duas bibliotecárias da instituição. 

Alexandre, sugeriu que seja feita uma reunião com a equipe da biblioteca e que, depois, 

o ponto de pauta retorne para discussão em Conselho. Breno lembrou que os processos 

de cessão e redistribuição podem ser demorados. Allan concordou em não haver 

condições de o CONPUS decidir sobre a redistribuição neste momento. Maurício propôs 

que seja feita uma reunião com os membros da biblioteca analisando todas as 

possibilidades e que depois se apresente para análise em Conselho, possivelmente em 

Reunião Extraordinária, verificando também se há algum edital aberto em outra 

instituição que seja previsto o reaproveitamento de servidor. A proposição foi aprovada 

por todos. 3 - Definição de diretrizes para apresentação de demanda de novas vagas de 

docentes efetivos para o campus Valença que orientem a definição das prioridades. 

Alexandre Drumond falou sobre o item discutido na última reunião do Conselho de 2020. 

Allan ponderou para que o documento não retroaja em ações que já foram tomadas ou 

que estão em trâmite. Alexandre leu o texto do documento na íntegra e fez algumas 

modificações na hora com as sugestões dos conselheiros. O destaque e o texto do 

documento passaram por votação e foram aprovados por todos os conselheiros presentes. 

Os conselheiros levantaram a necessidade de avaliar todas as vagas de docentes que estão 

sendo preenchidas para que se considere questões sobre retroatividade e para que o 

documento possa, enfim, ser aprovado. Além disso, é fundamental observar quais 

docentes saíram do campus sem reposição de vagas. Para a apresentação do compilado 

de todas as reposições de vagas pode ser sugerida uma Reunião Extraordinária; 4 - Outros 

assuntos. O coordenador Allan comunicou sua saída da coordenação e se despediu da 

função. A portaria será publicada em breve. A coordenadora Angela solicitou a retirada 

do seu nome do grupo de trabalho (GT) referente ao levantamento de possibilidades para 

o aumento de creditação dos professores cuja formação ocorreu na 5ª Reunião Ordinária 

de 2020, realizada em 02 de dezembro. Maurício disse ainda que há rumores sobre o 

retorno dos trabalhos presenciais a partir de julho, mas que nada está confirmado em 

função da pandemia. Às quinze horas e cinquenta e sete 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 

diretor do campus Valença. Valença (RJ), 24 de fevereiro de 2021. 
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