
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

CELSO SUCKOW DA FONSECA CAMPUS VALENÇA 

   

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 2021  

 

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e quarenta 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, Amilton 

Ferreira da Silva Júnior - coordenador da graduação em Engenharia de Alimentos, 

Marcellus Henrique Rodrigues Bastos - coordenador da graduação em Administração, 

Alvaro Monteiro Carvalho Arcanjo - 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, Jeimis Nogueira de Castro - 

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, Plínio de Freitas Martinho - suplente de 

representante dos técnicos-administrativos e Ciro Medeiros Bruno - representante 

discente de graduação. Participaram como ouvintes os docentes Alexandre Machado dos 

Santos, Andrea Rosane da Silva, Caroline Oliveira Santos, Erichardson Tarocco de 

Oliveira, Fernanda Rodrigues da Silva, Guilherme Orsolon de Souza, Luiz Fernando 

Gomes Esteves, Marcus Vinícius Pereira de Souza e Wagner Souto Sobral, as 

bibliotecárias Luciana Cruz de Araujo e Pâmella Priscilla Negrão Braga, a assistente 

social Luciana Pinheiro Brum Pereira, os técnicos de laboratório – química Ricardo 

Narciso Vieira Romariz e Silvana Mendonça da Fonseca, o técnico em alimentos e 

laticínios Leandro Fagundes Mançano. Iniciando a sessão, diretor Fabiano apresentou as 

pautas da reunião: 1 - Posse de novo membro nato; 2 - Aprovação da ata da 2ª Reunião 

Ordinária de 2021 (07/04); 3 - Pedido de redistribuição do servidor Ricardo Narciso 

Vieira Romariz, técnico de laboratório - química, nível D, para a Universidade Federal 

do Pará campus Altamira - PA com contrapartida de Luana Pellegrino, assistente em 

administração, nível D; 4 - Diretrizes para o trabalho docente remoto durante o ano letivo 

de 2021 para o médio/técnico; 5 - Aprovação do calendário do médio/técnico 2021 e de 

graduação 2021; 6 - Demanda de nova vaga para docente efetivo com formação específica 

em Administração; 7 - Outros assuntos. 1 - Posse de novo membro nato. O diretor deu 

posse ao novo membro nato, Jeimis Nogueira de Castro, que assume a coordenação da 

pós-graduação em Temas e Perspectivas Contemporâneas em Educação e Ensino no lugar 

do professor Guilherme Orsolon. O suplente será o professor Bruno Silva Lopes. 2 - 

Aprovação da ata da 2ª Reunião Ordinária de 2021 (07/04). Ata aprovada por 

unanimidade com correção de uma frase alterada pelo professor Elton. 3 - Pedido de 

redistribuição do servidor Ricardo Narciso Vieira Romariz, técnico de laboratório - 



química, nível D, para a Universidade Federal do Pará campus Altamira - PA com 

contrapartida de Luana Pellegrino, assistente em administração, nível D. O técnico em 

laboratório Ricardo apontou seus motivos pessoais para a redistribuição para o Pará, local 

onde vive a família de sua esposa. O diretor Fabiano lembrou da conquista do código de 

vaga do servidor cedida pelo Maracanã, o que vem a acrescentar aos laboratórios devido 

à demanda crescente de atividades. A ocupação da vaga em questão seria de uma 

assistente em administração, nível D, que seria demandada por outro setores, mas não 

atenderia às necessidades dos laboratórios atualmente. A docente Anita falou sobre a 

redistribuição que levaria uma vaga do laboratório e deixaria um código de vaga diferente, 

o que deixaria o laboratório descoberto de profissional especialista. Assim, questionou se 

não seria mais viável trocar por um servidor equivalente. Fabiano disse que a troca pode 

acontecer já que se trata do cargo do mesmo nível D, mas que se acontecer dessa forma, 

os técnicos de laboratório ficariam descobertos por um novo profissional da área. Os 

conselheiros manifestaram dúvidas com relação ao funcionamento da redistribuição e da 

demora no trâmite do processo. Foi manifestada uma preocupação dos conselheiros em 

discutir a redistribuição sem que o assunto tenha sido apreciado pelos colegiados dos 

cursos. Silvana manifestou opinião quanto à vontade do setor em fazer a troca por um 

servidor do mesmo cargo para complementar a demanda. No entanto, em reunião com os 

demais técnicos de laboratório, excluído o posicionamento da servidora Larissa que se 

encontrava afastada por motivos de licença maternidade, houve um parecer favorável à 

redistribuição do servidor Ricardo. A coordenador Jéssica disse que alguns docentes do 

colegiado de Química gostariam que o assunto fosse levado ao colegiado para demais 

esclarecimentos e afirmou que os mais prejudicados são os técnicos de laboratório. 

Completou dizendo que não adiantaria favorecer um setor e prejudicar outro. Silvana 

explicou que as condições da redistribuição mudaram ao longo do tempo, que a lei 

permite, mas não é na mesma área. Alba falou da necessidade dos laboratórios e que 

deveria haver mais responsabilidade com a redistribuição sugerindo um regulamento 

interno e que a votação fosse transferida pra uma próxima reunião. Pablo disse que a única 

exigência legal é que a redistribuição aconteça em níveis iguais, mas que o processo 

poderia ficar condicionado à troca por um técnico de laboratório se assim fosse definido 

por todos os conselheiros. Alvaro manifestou a necessidade de um rigor mínimo para o 

encaminhamento do processo e sugeriu que a redistribuição se desse com um código 

vago, sem contrapartida específica. O técnico de laboratório Plínio disse que na prática a 

troca de vaga é de laboratório para o administrativo e que, se acontecer dessa forma, o 

laboratório vai perder um servidor e essa perda seria sentida no futuro, principalmente se 

fosse aberto curso novo na área de Química. A sugestão proposta pelos conselheiros é de 

se buscasse algum laboratorista para que fosse realizada a troca. Outra opção levantada 

foi de a uma técnica de biologia que está com processo aberto para vir para o Cefet/RJ, 

que fosse verificada a possibilidade de ela vir para o campus Valença. Fabiano propôs o 

caminhamento de que a votação fosse adiada para uma próxima reunião. Em voto aberto, 

os 16 conselheiros presentes votaram em adiar a votação para a 4ª Reunião Ordinária de 

2021 que vai acontecer no dia 04 de agosto. 4 - Diretrizes para o trabalho docente remoto 

durante o ano letivo de 2021 para o médio/técnico. Alvaro falou sobre as mudanças 

realizadas, que flexibilizou uma tabela de equivalência para adequação, que a pedagoga 



Camila trouxe elementos do manual do aluno com relação à segunda chamada, que foram 

feitas adaptações para o sistema trimestral de 2021 para os cursos de nível médio/técnico 

e enviado ofícios solicitando mudanças no sistema. Jéssica solicitou esclarecimentos 

sobre lançamento de notas, avaliações, entre outros. Assim, o coordenador Alvaro abriu 

o documento e explicou os pontos mais relevantes. Disse que alterações como redução 

do tempo dos vídeos, aumentos nas horas de exercícios, impossibilidade de atividades 

assíncronas em feriados, alteração de quatro para três períodos e que outras adaptações 

foram feitas com base em conversas com os três colegiados e nas vivências de 2020. 

Assim desde o ano passado o modelo de carga-horária de disciplina de acordo com o PPC 

foi distribuído e cumprido. As diretrizes para o trabalho docente remoto durante o ano 

letivo de 2021 para o médio/técnico foram aprovadas por unanimidade. 5 - Aprovação do 

calendário do médio/técnico 2021 e de graduação 2021. Fabiano propôs alterações no 

calendário de reuniões do CONPUS pra não bater com o calendário de atividades 

médio/técnico. Assim a 5ª Reunião Ordinária de 2021 passa do dia 6 para 13 de outubro. 

A 6ª Reunião Ordinária de 2021 passa do dia 8 para 15 de dezembro. O calendário do 

médio/técnico 2021 foi aprovado por unanimidade. O calendário de graduação 2021 foi 

aprovado por unanimidade. 6 - Demanda de nova vaga para docente efetivo com 

formação específica em Administração. Alexandre apresentou a necessidade de 

contratação urgente de docente da área de administração pelo NDE do curso. De acordo 

com o docente, a solicitação é necessária para que o curso tenha condições de prosseguir. 

Alexandre explicou que o curso perdeu a vaga da docente Letícia Zveiter e de que 

necessita de alguém com um perfil específico de Administração. Fabiano explicou que a 

transferência aconteceu por meio de remoção compulsória, modalidade que visa preservar 

a saúde do servidor e no qual a instituição não é consultada. Alba falou que os professores 

do ensino médio também querem solicitar uma vaga para a área de Matemática. Fabiano 

lembrou que a saída das professoras Kelly e Michele foram de vagas sem reposição e que 

há atas manifestando as condições. A vaga da Kelly não será preenchida por um físico, 

como já manifestado pelo colegiado. O diretor lembrou que um pedido de vaga não exclui 

o outro e que vai convidar os matemáticos para apresentarem suas necessidades em uma 

próxima reunião extraordinária. Maurício falou que o curso de administração já começou 

deficitário e que está sobrecarregado assim como a matemática e que uma vaga pra cada 

um é justo. Alexandre apresentou um documento com as necessidades da vaga de 

administrador. Os conselheiros aprovaram por unanimidade a demanda de vaga de 

docente efetivo para Administração. 7 - Outros assuntos. Eleição pra CPPD com Breno 

candidato do campus Valença. Foi lembrado aos conselheiros para ficarem atentos à data 

após período de férias. Às dezessete horas e cinquenta e seis 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), 09 de junho de 2021. 
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