
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

CELSO SUCKOW DA FONSECA CAMPUS VALENÇA 

   

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 2020  

 

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas e vinte e três 

minutos, utilizando a ferramenta Microsoft teams - sala intitulada CONPUS Cefet 

Valença, reuniu-se de forma online o Conselho do campus sob a presidência do diretor 

Fabiano Alves de Oliveira, contando com a presença dos conselheiros: Maurício Maynard 

do Lago – gerente acadêmico, 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, Álvaro 

Monteiro Carvalho Arcanjo - coordenador do curso de Ensino Médio, 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, Alba Regina Pereira Rodrigues 

- representante dos docentes e Ciro Medeiros Bruno - representante discente de 

graduação. Participaram como ouvintes o docente Marcus Vinícius Pereira de Souza, a 

pedagogo Camila Silva Pinho e a bibliotecária Luciana Cruz de Araujo Iniciando a sessão, 

o diretor Fabiano apresentou a pauta da reunião: 1 – Aprovação do novo calendário de 

reuniões ordinárias do Conselho de Campus - CONPUs do Cefet/RJ campus Valença para 

o ano de 2020. O diretor Fabiano citou a necessidade de cumprimento de seis reuniões 

por ano do CONPUS conforme Resolução nº 47/2015 que trata do Regimento Geral do 

Conselho do Campus do Sistema Cefet/RJ. Dessa maneira, propôs aos conselheiros o 

seguinte calendário para as Reuniões Ordinárias, sempre às quartas-feiras, às 14 horas: 2ª 

Reunião Ordinária – 26 de agosto de 2020; 3ª Reunião Ordinária – 23 de setembro de 

2020; 4ª Reunião Ordinária – 14 de outubro de 2020; 5ª Reunião Ordinária – 11 de 

novembro de 2020; 6ª Reunião Ordinária – 09 de dezembro de 2020. Os conselheiros 

analisaram o calendário e a manutenção do dia e horário do mesmo. O encaminhamento 

foi proposto, cada conselheiro votou abertamente e de forma nominal, sendo aprovado 

por unanimidade. Às quatorze horas e trinte e um 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), 12 de agosto de 2020. 
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