
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

CELSO SUCKOW DA FONSECA CAMPUS VALENÇA 

   

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 2021  

 

Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e quarenta 

e seis 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 e Plínio de Freitas 

Martinho - suplente de representante dos técnicos-administrativos. Pâmella Priscilla 

Negrão Braga, suplente de representante dos técnicos-administrativos justificou sua 

ausência. Participou como convidada a técnica de laboratório Laura Cristina de Araújo. 

Participaram como ouvintes os docentes Alexandre Machado dos Santos, Diana Clara 

Nunes de Lima, Guilherme Orsolon de Souza, Mariana Costa Fagundes e Wagner Souto 

Sobral, a bibliotecária Luciana Cruz de Araujo, os técnicos de laboratório - química 

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

e laticínios Leandro Fagundes Mançano, a aluna Mariana da Costa Fernandes. Iniciando 

a sessão o diretor Fabiano apresentou as pautas da reunião: 1 - Aprovação das atas da 4ª 

Reunião Ordinária (11/08), 4ª Reunião Extraordinária (18/08), 5ª Reunião Extraordinária 

(24/08), 6ª Reunião Extraordinária (25/08) e 7ª Reunião Extraordinária (25/08); 2 - 

Atualização e divulgação do organograma de vagas do campus Valença; 3 - Contratação 

de um servidor com nível E, com disponibilidade e qualificação técnica específica para 

auxiliar nos processos de aquisição de equipamentos, insumos de laboratório e reagentes. 

4 - Dispensa do aluno Ciro por motivos de faltas consecutivas e eleição para 

representantes discentes no CONPUS: nível médio/técnico, graduação e pós-graduação. 

5 - Redistribuição do técnico de laboratório – química, Ricardo Narciso Vieira Romariz; 

6 - Outros assuntos. 1 - Aprovação das atas da 4ª Reunião Ordinária (11/08), 4ª Reunião 

Extraordinária (18/08), 5ª Reunião Extraordinária (24/08), 6ª Reunião Extraordinária 

(25/08) e 7ª Reunião Extraordinária (25/08). Todas as atas foram aprovadas por 

unanimidade, sem alterações. 2 - Atualização e divulgação do organograma de vagas do 

campus Valença. Jessica falou sobre o organograma do campus e de como o acesso de 

todos a esta informação seria importante para análises de possíveis redistribuições futuras. 

Fabiano apresentou o site do campus com as informações dos setores e suas chefias e 



também citou sobre o antigo organograma que foi tratado com o campus de Nova Iguaçu, 

porém não foi concluído. Mostrou aos conselheiros as informações dos cargos e seus 

respectivos níveis de escolaridade que estavam previstos para cada setor, confrontando 

com a realidade atual. Jéssica questionou a possibilidade de haver algo interno e endossou 

a necessidade do organograma. Fabiano informou que as quantidades de códigos de vaga 

previstos variam conforme o tamanho de cada unidade. Anita perguntou sobre as 

atribuições dos cargos/funções que é necessário possuir para o campus. Fabiano 

respondeu que o CEFET/RJ estava construindo o regimento interno, porém não 

prosseguiu, havendo, inclusive, o mapeamento dos processos para tal ação. Além disso, 

informou que há interesse em transitar em todos os setores para questionar as atribuições 

de todos. Anita sugeriu a criação de algo interno e que, caso surja algo mais amplo 

institucionalmente, sejam feitos os ajustes necessários. Breno perguntou se a construção 

do organograma antigo foi feita pela gestão passada e questionou se na atual 

administração este ainda continuaria vigente. Fabiano disse que não se lembra, mas que 

iria mapear e trazer para discussão na próxima reunião. Marcellus lembrou que nos 

Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) há as atribuições dos coordenadores de graduação. 

Pablo informou que no edital também consta descritas as atribuições dos cargos, mas a 

ideia é focar nas atribuições das funções. Fabiano ficou de mapear o organograma da 

gestão anterior e publicar no site as informações que forem pertinentes. Fabiano colocou 

essa proposta em votação e esta foi aprovada por unanimidade. 3 - Contratação de um 

servidor com nível E, com disponibilidade e qualificação técnica específica para auxiliar 

nos processos de aquisição de equipamentos, insumos de laboratório e reagentes. Jéssica 

informou sou a necessidade de um servidor específico de Química para a área de 

processos de licitação, demanda que atenderia os três cursos. Fabiano questiona se esta 

necessidade foi articulada com o setor dos técnicos de laboratório. Jessica disse que esta 

é uma demanda antiga e que os técnicos estão cientes. Alexandre questionou se os 

técnicos efetivos no campus possuem qualificação para tal atividade. Jessica respondeu 

que a qualificação existe, mas que é necessário possuir um técnico classe E, justamente 

para atuar juntamente com a licença da Polícia Federal. Plínio confirmou, mas 

acrescentou que em outros Institutos Federais um técnico classe D também fica com esta 

atribuição. Anita reafirmou a necessidade do organograma, bem como sobre o fluxo de 

informações para a tomada de decisões. Fabiano questiona sobre a possibilidade de que 

esta demanda ser repassada ao setor dos técnicos de laboratório primeiro. Jéssica 

perguntou se há a possibilidade de contratar um servidor com essas qualificações. Fabiano 

afirmou que sim, porém precisaria consultar o jurídico. Breno disse que as atribuições a 

serem impostas estão atreladas à função e, assim, elas ferem as atribuições do cargo. 

Plínio perguntou se o servidor ficaria responsável por tudo. Leandro comentou que no IF 

Baiano há um servidor específico de classe E em outro campus para a realização dos 

trâmites licitatórios e, na existência deste, o IF Baiano adota a política da Equipe de 

Planejamento de Compras. Fabiano ficou responsável por perguntar ao Maracanã sobre a 

existência de um código nível E. Pablo perguntou se há a possibilidade de ser um servidor 

classe D. Fabiano informou que esta demanda será repassada para o SATLAB e assim ser 

devolvida, as considerações serão apresentadas ao CONPUS. Fabiano põe a proposta em 

votação e esta é aprovada por unanimidade. 4 - Dispensa do aluno Ciro por motivos de 



faltas consecutivas e eleição para representantes discentes no CONPUS: nível 

médio/técnico, graduação e pós-graduação. Fabiano comunicou que, de acordo com a 

Resolução nº 47/2015 que trata do Regimento Geral do Conselho do campus do Sistema 

Cefet/RJ, ocorre a perda do mandato eletivo do conselheiro que faltar a três reuniões 

consecutivas ou à metade das reuniões ordinárias previstas para o ano letivo ou acumular 

oito faltas ao longo do seu mandato, computado o total de faltas às reuniões ordinárias e 

extraordinárias. As faltas não justificadas do discente Ciro em 2021 foram: 1ª Ordinária 

(24/02), 2ª Ordinária (07/04), 2ª Extraordinária (10/06), 4ª Extraordinária (18/06), 4ª 

Ordinária (11/08), 5ª Extraordinária (24/08), 6ª Extraordinária (25/08) e 7ª Extraordinária 

(25/08). Dessa forma, ele perde cadeira no CONPUS. O suplente Gabriel também havia 

comunicado necessidade de sair do Conselho. Assim, ambos os discentes perdem a 

representação no CONPUS. Portanto, serão convocadas novas eleições para membros 

eleitos pelos seus pares no CONPUS pois há vagas para discentes em todas as 

representações: nível médio/técnico, graduação e pós-graduação. A Comissão Eleitoral 

foi composta pelos servidores Anita, Fernanda e Marcellus. 5 - Redistribuição do técnico 

de laboratório – química, Ricardo Narciso Vieira Romariz. Foi tratado mais uma vez 

sobre a redistribuição do servidor. A contrapartida seria um código de vaga de nível D. 

No entanto, estava participando da reunião a técnica de laboratório Laura Cristina de 

Araújo, da UFMT, que tem interesse em ser redistribuída pra o campus Valença. A 

servidora deseja atuar no laboratório de Microbiologia, por sua formação ser em Biologia. 

Plínio falou sobre uma possível reunião com os colegiados de Alimentos e Química para 

tratar da vaga em questão e do aproveitamento da servidora Laura, bem como suas 

condições e experiências. Jéssica disse que atrelar a redistribuição à condição da vaga da 

Laura poderia gerar um cenário complicado e perder a vaga. Fabiano lembrou que não é 

mais aceito triangulação e que os processos acontecem separados. Os conselheiros 

questionaram se seria necessário tratar do aproveita da vaga pela servidora Laura em um 

segundo momento e tratar no dia apenas sobre a redistribuição do servidor Ricardo. O 

primeiro encaminhamento foi de que a redistribuição fosse votada na data de hoje ou na 

próxima reunião. Como resultado 11 conselheiros votaram para que fosse apreciada na 

data de hoje, três para adiar para reunião futura e uma abstenção. O próximo 

encaminhamento foi sobre separar ou juntar as pautas da redistribuição e da apreciação 

sobre a vinda da servidora Laura. Treze conselheiros votaram em separar, um em juntar, 

um se absteve. Assim, os assuntos serão tratados de maneira independente. Próximo 

encaminhamento: aprovação da saída do servidor Ricardo Romariz com contrapartida de 

vaga. Em votação 12 conselheiros foram a favor, um contra e uma abstenção. Dessa 

forma, foi aprovada a redistribuição do técnico de laboratório – química Ricardo Narciso 

Vieira Romariz com contrapartida de um código de vaga nível D. Como votado, a 

avaliação da vinda da servidora Laura para o campus Valença será avaliada na próxima 

sessão. No entanto, os conselheiros acharam de bom tom ouvir sobre sua experiência. A 

servidora contou que atua como técnica de laboratório - área, que entrou como técnica 

em análises clinicas e que tem interesse em se redistribuição almejando melhor qualidade 

de vida para si e sua família. Disse que terminou mestrado há pouco tempo em Biologia 

Molecular, que trabalha no hospital veterinário e que sente estagnada, estando aberta a 

aprender dentro do universo da microbiologia. Às dezesseis horas e quarenta e três 



minuto, 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), 13 de outubro de 2021. 
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