
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

CELSO SUCKOW DA FONSECA CAMPUS VALENÇA 

   

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 2021  

 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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, Caroline Oliveira Santos - suplente de 

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, Pâmella Priscilla Negrão Braga - suplente de representante dos 

técnicos-administrativos e Wallace Alves Paixão Luiz - representante dos técnicos-

administrativos. Participaram como ouvintes os docentes Guilherme Orsolon de Souza e 

Wagner Souto Sobral, o técnico em assuntos educacionais André Luiz da Silva Fonseca, 

a bibliotecária Luciana Cruz de Araujo e os alunos Leonardo Henrique Teixeira e Mariana 

da Costa Fernandes. Iniciando a sessão, o diretor Fabiano apresentou a pauta da reunião: 

1 - Aprovação do Plano de Capacitação Docente do Colegiado Acadêmico (PCDCA) 

2021-2022. Breno agradeceu aos professores pela contribuição no documento. Por conta 

da pandemia houve atraso na aprovação do documento e os processos ficaram parados 

por conta da troca de presidente na comissão gestora do PICD (Plano Institucional de 

Capacitação Docente). Conforme normativa há necessidade de o documento ser validado 

pelos Conselhos de cada campus. Breno mostrou o documento relativo a 2021 no qual 

consta informações sobre qualificação, titulação, classificações sobre o quantitativo de 

mestres e doutores, composições de NDE, fragilidades dos colegiados, histórico de 

capacitações dos últimos quatro anos, retorno objetivo relacionado à qualificação dos 

docentes em ensino, pesquisa e extensão, metas atribuídas aos colegiados para planos de 

capacitação, justificativa para a contratação professores substitutos, entre outras 

informações. Para o curso de Administração os docentes Maurício, Dyego e Marcellus 

têm interesse em se qualificar por meio de doutorado e pós-doutorado. No documento 

consta o período de início e fim de do planejamento das capacitações, pontuação na RAD, 

considerações objetivas e subjetivas. Na Engenharia de Alimentos André Guerra é o único 

que tem interesse em capacitação. No Esino Médio cinco docentes manifestaram interesse 

em se capacitar nos próximos anos: Débora, Felipe, Lícia, Márcio e Patrício. O curso 

Técnico de Alimentos sinalizou a saída da professora Jamile. O curso Técnico em 

Química indicou o afastamento dos docentes Wagner e Alexandre Machado. As 

prioridades são estabelecidas por cada colegiado, bem como o preenchimento dos 



critérios. O planejamento de 2022 fica praticamente igual, muda um pouco a nota pra 

ensino, que acabou sendo reduzida. No curso de Administração entra o professor 

Alexandre Drumond, com interesse em capacitação. Nos demais cursos fica igual ao 

planejamento do ano de 2021. O PCDCA de 2021 e 2022 foi aprovado por unanimidade 

por todos os conselheiros. O documento será enviado para todos pelo Breno e pela 

secretária do conselho. Às quinze horas e quatro 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), 25 de agosto de 2021. 
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