
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

CELSO SUCKOW DA FONSECA CAMPUS VALENÇA 

   

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 2021  

 

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e quarenta 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: 

Amilton Ferreira da Silva Júnior - coordenador da graduação em Engenharia de 

Alimentos, Marcellus Henrique Rodrigues Bastos - coordenador da graduação em 

Administração, Guilherme Orsolon de Souza - suplente do 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, 

Bruno Silva Lopes - suplente do 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, Anita Bueno de 

Camargo Nunes – representante de extensão, Breno Pereira de Paula - representante de 

pesquisa, Camila Silva Pinho - representante dos técnicos-administrativos e Wallace 

Alves Paixão Luiz - representante dos técnicos-administrativos. Pablo Machado Amorim 

– gerente administrativo, justificou sua ausência por falta de acesso à internet para 

participar da reunião. Participaram como ouvintes os docentes Andrea Rosane da Silva, 

Allan Fonseca da Silva, Alexandre Machado dos Santos, Elton Luis dos Santos Gomes, 

Erichardson Tarocco de Oliveira, Marcus Vinícius Pereira de Souza e Veridiana de 

Carvalho Antunes e a bibliotecária Luciana Cruz de Araujo. Iniciando a sessão, o gerente 

acadêmico Maurício apresentou as pautas da reunião: 1 - Posse aos novos membros natos; 

2 - Aprovação da ata da 1ª Reunião Ordinária de 2021 (24/02); 3 - Reavaliação de 

regulamento atual da planilha RAD sobre as “orientações do período”; 4 - Outros 

assuntos. 1 - Posse aos novos membros natos. O gerente acadêmico deu posse aos novos 

coordenadores de curso que, por consequência, se tornam membros natos do CONPUS. 

Amilton Antônio Monteiro Júnior, coordenador do curso de Engenharia de Alimentos, 

sem suplente, e Carla Inês Soares Praxedes, coordenadora do curso Técnico de Alimentos 

e Veridiana de Carvalho Antunes, suplente. Foi enviado termo de posse por e-mail aos 

docentes. 2 - Aprovação da ata da 1ª Reunião Ordinária de 2021 (24/02). A ata foi 

aprovada por unanimidade. 3 - Reavaliação de regulamento atual da planilha RAD sobre 

as “orientações do período”. O docente Elton explicou seu pedido de pauta em função da 

CPPD interpretar de forma diferente do habitual seu processo de progressão/promoção. 

A justificativa do ponto de pauta na reunião do CONPUS é de que os novos critérios 

podem interferir diretamente nos próximos processos de progressão/promoção e impactar 

na avaliação de todos os docentes do campus e da instituição. No entanto, a eventual 

deliberação realizada no CONPUS precisa passar necessariamente pelo CEPE, instância 

capaz de avaliar o recurso. Elton pediu que o diretor Fabiano elabore um e-mail com as 

justificativas e fundamentações e que este seja encaminho ao CPPD e, se necessário, ao 



CEPE para avaliação e defesa do ponto como já foi feito em sessões anteriores. Na 

planilha RAD na aba “orientações do período” há um campo para inserir o número total 

de semanas para orientar alunos de monitoria. Há o total de semanas disponíveis para 

orientação no período de avaliação e o número de semanas de atuação na orientação no 

período de avaliação. Um membro da comissão do CPPD informou que na coluna “total 

de semanas disponíveis para orientação no período de avaliação” precisa colocar sempre 

80 semanas, sendo que nessa aba possui monitoria, iniciação científica, estágio, etc., cada 

uma dessas modalidades com suas especificidades e que sempre essa coluna foi 

preenchida pelos docentes do campus Valença com o número de semanas que regem os 

contratos dos discentes, seja de monitoria ou estágio ou outra modalidade. A docente 

Jéssica lembrou que o docente Hilário enviou uma proposta de mudanças na RAD por e-

mail para os docentes. Afirmou também que a resolução atual não é clara quanto ao 

número de semanas que devem ser contadas, assim como nas informações sobre estágio 

probatório e progressão. A proposta feita pelos conselheiros é de que as sugestões 

discutidas no CONPUS sejam encaminhadas para o professor Hilário e que sejam 

defendidas pelo diretor Fabiano e gerente acadêmico Maurício no CEPE. O professor 

Alexandre Drumond lembrou que em suas progressões anteriores foi usado o critério de 

20 semanas total e 20 semanas de orientação efetivamente dada e que não faz sentido a 

mudança de entendimento da CPPD no processo de progressão do professor Elton que 

está em análise atualmente, sendo diferentes dos demais. Os docentes confirmaram que 

essa mudança na avaliação da CPPD modifica a pontuação e prejudica o trabalho do 

docente, o que desestimula também os projetos de extensão. Maurício sugeriu a todos os 

docentes que leiam o projeto do professor Hilário, façam sugestões até a próxima sexta-

feira e que na semana seguinte sejam realizadas reuniões de colegiado com esta pauta 

única para que registrem os pareceres em atas. O resultado das discussões e do que for 

acordado será enviado para o diretor Fabiano que irá compilar em um documento e 

encaminhará ao CPPD para que seja revista a decisão em favor do professor Elton. Este 

documento deve ser assinado pelo diretor e endossado por todos professores que 

participam do CONPUS. Se for julgado improcedente, o documento deverá ser 

encaminhado ao CEPE para análise e consequente entendimento pelo CPPD. Além disso, 

os conselheiros falaram da importância de ter um representante da CPPD no campus para 

descentralizar algumas questões e que se faz urgente preencher a vaga que está em aberto. 

Às quinze horas e trinta e dois 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), 07 de abril de 2021. 
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