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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 2020  

 

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

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 os docentes Erichardson Tarocco de Oliveira, 

Gaspar Dias Monteiro Ramos e Marcus Vinícius Pereira de Souza, as bibliotecárias 

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

Fabiano apresentou as pautas da reunião: 1 - Aprovação das Atas da 1ª Reunião Ordinária 

(presencial) e 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Reunião Extraordinária (online); 2 - Eleições Membros Eleitos 

por Seus Pares CONPUS - Alexandre Drumond (anexo Edital); 3 - Aprovação das normas 

de defesa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) online - Allan Fonseca (anexo 

Minuta); 4 - Outros assuntos. 1- Aprovação das Atas da 1ª Reunião Ordinária (presencial) 

e 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Reunião Extraordinária (online). O diretor Fabiano pediu a opinião dos 

conselheiros quanto às atas enviadas por e-mail, sendo todas aprovadas por unanimidade. 

Não houve voto do conselheiro Ciro, por motivo de atraso ao comparecimento na reunião. 

2 - Eleições Membros Eleitos por Seus Pares CONPUS. O professor Alexandre Drumond 

apresentou para os conselheiros novas informações sobre as eleições a partir de 

parâmetros definidos pelo grupo de trabalho (GT) e confecção de edital. O DTINF foi 

consultado sobre à operacionalização do sistema de votação online, já disponível, que 

será utilizado para conduzir a eleição. Alexandre também compartilhou o edital, artigo 

por artigo, para ratificação dos conselheiros. O Art. 2º que trata das condições para se 

candidatar a representantes de pesquisa e de extensão foi questionado. Fabiano falou que 

seria importante definir critérios para candidatos e votantes, para manter a votação por 

pares. Alba, representando do GT que conduzirá a eleição, justificou que os técnicos-

administrativos não foram incluídos nas atividades de pesquisa, pois em consulta a editais 

internos do próprio Cefet como PIBIC, entre outros, era ressaltada a condição de ser 

docente e doutor. Fabiano lembrou que a planilha RAD poderia ser utilizada como 

norteadora para definir critérios para candidatos e votantes. Pablo e Alexandre destacaram 

a necessidade de comprovar a atuação nas atividades de pesquisa e extensão para poder 



se candidatar como representante dessas áreas. Por fim, os encaminhamentos, para 

técnicos-administrativos e docentes, foram: 1 - Alexandre: para se candidatar, o servidor 

deve comprovar coordenação e/ou participação em projeto de pesquisa e extensão; 2 – 

Fabiano: para se candidatar, o servidor deve comprovar atividades nos últimos três anos, 

utilizando como critério a planilha RAD. O primeiro encaminhamento teve quatro votos 

e o segundo, oito votos. A proposta dois foi aprovada, utilizar a RAD para definir os 

critérios para os candidatos. Após novas discussões foi feito um novo encaminhamento: 

1 – Maurício: Finalizar a análise do edital nesta reunião e verificar qual pontuação da 

RAD deve ser utilizada como critério; 2 - Fabiano: Finalizar a análise do edital na próxima 

reunião utilizando a RAD como critério e analisar novas propostas da comissão. Cada 

encaminhamento obteve seis votos, figurando condição de empate. Assim, o diretor 

Fabiano, definiu por meio de voto soberano que a análise do edital seria definida em uma 

próxima reunião e, durante este tempo, o GT poderia trazer uma nova versão de edital 

para apreciação. O diretor Fabiano, neste momento, se retirou da reunião por possuir outro 

compromisso inadiável e o gerente acadêmico Maurício passou atuar como presidente da 

sessão. 3- Aprovação das normas de defesa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

online. O coordenador Allan Fonseca falou sobre a minuta enviada por e-mail. Atualizou 

os presentes que a orientação dos alunos segue virtualmente. Foi montado um GT com a 

inclusão da bibliotecária Pâmella para normatizar o TCC online para os cursos de 

graduação. O documento foi aprovado por todos os conselheiros com uma pequena 

alteração. No entanto, o Cefet Maracanã ainda precisa autorizar e providenciar as defesas. 

4- Outros assuntos. O gerente acadêmico falou sobre o retorno das atividades presenciais 

que ainda segue suspenso. Às quinze horas e vinte 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), 26 de agosto de 2020. 
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