
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

CELSO SUCKOW DA FONSECA CAMPUS VALENÇA 

   

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 2020  

 

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às quatorze horas 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 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, Alvaro 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, Breno Pereira de 

Paula – representante de Pesquisa, Anita Bueno de Camargo Nunes – representante de 

Extensão, Camila Silva Pinho – representante dos técnicos-administrativos e Ciro 

Medeiros Bruno - representante discente de graduação. Participaram como ouvintes a 

docente Renata Amorim Carvalho e a contadora Maria Simoni do Nascimento Soncin. 

Iniciando a sessão, o diretor Fabiano apresentou as pautas da reunião: 1 - Aprovação das 

atas das reuniões anteriores: 2ª Ordinária (26 de agosto); 5ª e 6ª Extraordinária (10 de 

setembro); 2 - Posse dos novos conselheiros eleitos por seus pares no CONPUS e 

representantes do PICD; 3 - Discussões sobre o calendário do ensino Médio/Técnico e da 

Graduação; 4 - Dúvidas quanto ao Regimento sobre marcação das Reuniões 

Extraordinárias do CONPUS; 5 - Diretrizes para o trabalho docente durante o período 

remoto relativas ao ensino Médio/Técnico. 6 - Outros assuntos. 1 - Aprovação das atas 

das reuniões anteriores: 2ª Ordinária (26 de agosto); 5ª e 6ª Extraordinária (10 de 

setembro). A coordenador Angela solicitou uma pequena alteração na ata da 5ª Reunião 

Extraordinária e os demais conselheiros aprovaram os documentos por unanimidade. 2 - 

Posse dos novos conselheiros eleitos por seus pares no CONPUS e representantes do 

PICD. O diretor Fabiano deu posse aos membros eleitos por seus pares no Conselho do 

Campus. Representante dos Técnicos-administrativos: Camila Silva Pinho (titular) e 

Pâmella Priscilla Negrão Braga (suplente); Wallace Alves Paixão Luiz (titular) e Plínio 

de Freitas Martinho (suplente). Representante de Pesquisa: Breno Pereira de Paula 

(titular) e André Fioravante Guerra (suplente). Representante de Extensão: Anita Bueno 

de Camargo Nunes (titular) e Lícia Giesta Ferreira de Medeiros (suplente). Não houve 

inscritos para as representações de Discentes de nível Médio e Técnico e Discentes de 

Pós-graduação. Como representante do Plano Institucional de Capacitação Docente 

(PICD) os representantes eleitos foram: Breno Pereira de Paula (titular) e Marcellus 

Henrique Rodrigues Bastos (suplente). Ambas as eleições aconteceram sem objeções e 

foram reconhecidas como legítimas e sem vícios pelo conselho. 3 - Discussões sobre o 



calendário do ensino Médio/Técnico e da Graduação. Os coordenadores fizeram 

observações quanto aos calendários acadêmicos: data de início e fim, cumprimento de 

carga horária, férias, entre outros pontos. Para o ensino Médio Integrado ao Técnico será 

preciso adequar à realidade bimestral. O coordenador do ensino médio Alvaro disse que 

organizou dois módulos diferentes para o 2º e 3º anos consigam ter a maioria das 

disciplinas propedêuticas antes do ENEM e as disciplinas técnicas de março a junho, na 

esperança de ter um cenário que permita a oferta de disciplinas teórico práticas. Mas que 

para o 1º ano não há como realizar essa divisão e, assim, os alunos terão acesso a todas 

as disciplinas juntas, criando-se um limite de horas por semana. O maior questionamento 

foi em relação às disciplinas teórico práticas, que não têm condições de serem realizadas 

virtualmente. Também foi lembrado que o aluno do ensino médio não se forma se não 

cumprir a parte técnica. Assim, o calendário seria cumprido, mas sem a oferta de 

disciplinas práticas realizadas em laboratório e sem a concretização dos estágios. Foi 

lembrado que o calendário poderá ser alterado, caso a realidade mude e se torne viável a 

oferta de disciplinas práticas e estágio. Mas a questão a ser levada pra ao Cefet Maracanã 

foi: - Não havendo oferta de estágio e disciplinas teórico práticas, como fica a situação 

dos alunos após o período letivo? Se a situação não mudar, não haverá formatura no fim 

dos bimestres para o ensino Médio Integrado. O calendário dos cursos de Graduacão já 

estão aprovados. Não serão oferecidas aulas síncronas nas datas que são feriados, mas 

serão considerados dias letivos. Também foi enfatizado que nas aulas assíncronas, vídeos 

acima de 45 minutos não são funcionais. Outros pontos observados foram que: deve haver 

ambientação na primeira semana para alunos e professores; o calendário de inclusão 

digital tem que ser cumprido; os professores tomaram ciência do que foi aprovado no 

CEPE e aprovaram as recomendações extras; as datas emitidas devem respeitar as 

possíveis adaptações de cada campus e seus respectivos colegiados; as disciplinas que 

não serão ofertadas impactam no calendário e essa consideração deve ser levada ao CEPE. 

Por fim, a data final do calendário não significa formatura, pois algumas disciplinas 

podem não ser ofertadas no momento. 4 - Dúvidas quanto ao Regimento sobre marcação 

das Reuniões Extraordinárias do CONPUS. O docente Alexandre Drumund trouxe para 

debate o entendimento sobre a marcação de reuniões extraordinárias, que está gerando 

interpretações diferente de um servidor para outro. Após discussões o entendimento 

proposto pelo gerente acadêmico Maurício e votado foi de que: quando provocado por 

1/3 dos membros ou por iniciativa própria, o presidente do CONPUS tem o prazo máximo 

de até 7 dias para realizar (instaurar) a Reunião Extraordinária. Tal entendimento foi 

aprovado por unanimidade. 5 - Diretrizes para o trabalho docente durante o período 

remoto relativas ao ensino Médio/Técnico. O coordenador Alvaro mostrou documento 

que trata de cinco pontos para orientar o trabalho docente e não gerar discrepância no 

trabalho do professor e sobrecarga para o aluno. O documento foi aprovado por todos os 

conselheiros. O gerente acadêmico Maurício pediu que os coordenadores dos cursos de 

Graduação elaborem material semelhante. 6 - Outros assuntos. Foi informado que auxílio 

para inclusão digital dos alunos ainda não foi processado. Maurício pediu que a pedagoga 

Camila informe o percentual conforme as solicitações forem atendidas. As aulas da Pós-

graduação também ter retorno previsto para o dia 13 de outubro e novo edital apenas em 

2021. O edital para ingresso de novos alunos no Ensino Médio Integrado também só tem 



previsão de sair em 2021. A servidora Maria Simoni, contadora, foi apresentada aos 

conselheiros, vinda pra o campus Valença por meio de uma redistribuição relativa à vaga 

do administrador Bruno. Às dezesseis horas e quatorze 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), 30 de setembro de 2020. 
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