
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

CELSO SUCKOW DA FONSECA CAMPUS VALENÇA 

   

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 2020  

 

Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às quinze 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, 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, 

Angela 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 e Marcus Vinícius Pereira de Souza e a pedagoga 

Camila Silva Pinho. Iniciando a sessão, o conselheiro Fabiano apresentou a pauta da 

reunião: 1 - Regulamentação do edital para a eleição de representantes docentes do 

campus Valença para comporem a Comissão Gestora do Plano Institucional de 

Capacitação Docente (PICD). Fabiano iniciou a reunião agradecendo a excelente 

atuação dos atuais representantes do Plano Institucional de Capacitação Docente do 

campus Valença, professor Marcus Vinícius e de seu suplente, professor Marcellus. Em 

seguida o professor Marcus Vinícius agradeceu a todos os servidores pela oportunidade 

de ter trabalhado na comissão citada. Ambos os professores da atual comissão relataram 

que não desejam continuar no cargo. O professor Alexandre sugeriu que a eleição seja 

realizada em forma de chapas. Todos os conselheiros concordaram com essa sugestão. 

Quanto ao edital da eleição, o diretor Fabiano solicitou uma mudança no Art. 5°, já 

relatada anteriormente ao professor Alexandre.  Em unanimidade, todos os conselheiros 

aprovaram na íntegra o edital. Às quinze horas e cinquenta e cinco minutos, não 

havendo nada mais a tratar, foi encerrada a sessão, da qual eu, Alba Regina Pereira 

Rodrigues – docente, lavrei a presente ata, que depois de aprovada, será assinada por 

mim e pelo diretor do campus Valença. Valença (RJ), 10 de setembro de 2020. 

 

 
 


		2021-11-05T20:29:41-0300
	Brasil
	FABIANO ALVES DE OLIVEIRA
	Assinador Serpro


		2021-11-16T16:01:26-0300
	ALBA REGINA PEREIRA RODRIGUES:21721154876




