
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

CELSO SUCKOW DA FONSECA CAMPUS VALENÇA 

   

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 2020  

 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, 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, 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, Bruno 

Silva Lopes - suplente do 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. Justificaram ausência os 

conselheiros Pablo Machado Amorim – gerente administrativo, por motivo de férias e 

Wallace Alves Paixão Luiz - representante dos técnicos-administrativos, por falta de 

acesso à internet. Participaram como ouvintes o docente Marcus Vinícius Pereira de 

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

contadora Maria Simoni do Nascimento Soncin e o assistente em administração Pedro 

Ronaldo Ventura Loures. Iniciando a sessão, o diretor Fabiano apresentou as pautas da 

reunião: 1 - Aprovação da ata da 5ª Reunião Ordinária (02/12); 2 - Definição de diretrizes 

para apresentação de demanda de novas vagas de docentes efetivos para o campus 

Valença que orientem a definição das prioridades pelo CONPUS; 3 - Pedido de 

redistribuição da servidora Maria Simoni do Nascimento Soncin, contadora, com 

possibilidade de redistribuição para a UFJF com contrapartida de cargo vago por 

aposentadoria; 4 - Indicação de realização de projetos em 2021 com ênfase na temática 

de “combate à violência contra as mulheres”; 5 - Calendário do CONPUS de 2021; 6 – 

Outros assuntos. 1 - Aprovação da ata da 5ª Reunião Ordinária (02/12). A ata foi aprovada 

por unanimidade pelos conselheiros. 2 - Definição de diretrizes para apresentação de 

demanda de novas vagas de docentes efetivos para o campus Valença que orientem a 

definição das prioridades pelo CONPUS. O professor Alexandre Drumond enviou prévia 

de documento elaborado por ele, baseado em diretrizes da UFRJ, para que os conselheiros 

pudessem avaliar os pontos mais relevantes sobre a demanda de novas vagas para 

docentes efetivos. O coordenador Allan ponderou que as normas deveriam valer a partir 

da aprovação de tal documento, de forma a não retroagir e impactar decisões já tomadas 

pelo CONPUS sobre este assunto. Fabiano considerou que deveria ser acrescentado ao 

documento um parecer de professores que compartilham disciplinas da mesma 



área/perfil, pois há um impacto direto na creditação dos mesmos. Breno lembrou que tal 

medida também tem forte relação com as portarias da SETEC e MEC discutidas na última 

reunião do CONPUS sobre carga-horária docente. O gerente acadêmico Maurício 

considerou esta uma decisão estratégica de médio/longo prazo, analisando inclusive a 

situação política que não tem perspectivas de melhora nos próximos anos. Disse que levar 

em consideração apenas carga-horária é arriscado e que é importante para o campus e 

para os próprios docentes trabalhar em bons projetos de pesquisa e extensão. Alvaro 

afirmou que atrelar o documento apenas às questões de carga-horária não seria o melhor 

critério, sendo necessário se proteger de todas as formas, pois há casos particulares. Desta 

forma, seria interessante ao criar o documento, colocar critérios, mas que alguns não 

fossem decisivos para a tomada de decisão. Breno comentou que pode acontecer de dois 

professores não cumprirem a carga-horária e de um professor ultrapassar muito esta 

mesma carga-horária. Assim, é importante observar os critérios. Finalmente, os 

conselheiros concordaram em fechar uma minuta e disponibilizar o documento para que 

a comunidade acadêmica possa opinar como um todo. A aprovação do documento ficará 

para 2ª Reunião Ordinária de 2021, a se realizar em meados de março/abril. Alexandre 

ficou de alterar o documento, considerando as modificações propostas pelos conselheiros 

e enviar a versão final para todos os servidores. 3 - Pedido de redistribuição da servidora 

Maria Simoni do Nascimento Soncin, contadora, com possibilidade de redistribuição para 

a UFJF com contrapartida de cargo vago por aposentadoria. Maria Simoni explicou aos 

conselheiros sua intenção de ser redistribuída para a cidade de Juiz de Fora para continuar 

próxima de sua família. Esclareceu sobre a vaga de contador que pode ser provida de 

imediato, não causando prejuízos para o Cefet. A vaga de aposentadoria em questão 

aconteceu dentro da pandemia e pode ser usada por meio de aproveitamento de concurso 

ou redistribuição pelo Cefet. Allan lembrou casos em que o governo federal tem 

extinguido códigos de vagas de aposentadoria e pediu que o processo seja conduzido com 

rapidez para que não se corra o risco de perder a vaga em questão. O servidor Pedro 

Ronaldo apresentou parecer favorável do setor administrativo e da chefe Rita de Cássia, 

alegando que a redistribuição acontecendo desta forma, não traria prejuízos. Foi aprovado 

por unanimidade a saída da servidora Maria Simoni do Nascimento Soncin, contadora, 

por meio de redistribuição para a UFJF, necessariamente com contrapartida de código de 

vaga de contador, imediato, para o Cefet/RJ campus Valença. Fabiano, inclusive, pediu 

que o setor administrativo localize outro servidor que tenha interesses em ocupar a vaga 

da contadora a ser redistribuída. 4 - Indicação de realização de projetos em 2021 com 

ênfase na temática de “combate à violência contra as mulheres”. O diretor Fabiano propôs 

este ponto de pauta simbólico, pois o CONPUS não delibera sobre projetos. No entanto, 

houve a necessidade de tratar sobre o tema em função do feminicídio que aconteceu no 

estacionamento do Centro Universitário de Valença (UNIFAA), no dia 27 de novembro 

de 2020, em que uma mulher foi mantida por duas horas como refém e foi morta com um 

tiro na boca pelo seu ex-namorado. Desta forma, se faz necessário tratar do tema de uma 

forma mais aprofundada no Cefet/RJ Valença e também dialogar com outras instituições 

que estão fazendo uma campanha em conjunto. Foi sugerido que fossem realizadas ações 

planejadas sobre o tema, com palestras e demais atividades que envolvessem os alunos e 

a comunidade acadêmica. Fabiano declarou a participação do Cefet/RJ Valença no grupo 



“Unidas por Todas”, composto por várias instituições de ensino, que vão realizar ações 

em conjunto para tratar de questões relacionadas às mulheres. Também expôs a 

necessidade de formar um comitê gestor no campus, que a princípio foi composto pelos 

servidores Fernanda, Álvaro e Marcellus, para centralizar informações, propor uma 

agenda de atividades e divulgar ações. Os demais servidores do campus também serão 

convidados a participar do grupo. Fabiano também propôs estender as ações para as 

crianças das escolas municipais e estaduais, aumentando o diálogo futuro. O projeto foi 

aprovado por todos os conselheiros. 5 - Calendário do CONPUS de 2021. Fabiano 

mostrou uma prévia do calendário do próximo ano, a acontecer sempre nas primeiras 

quartas-feiras do mês, exceto quando houver feriados. O calendário foi aprovado por 

unanimidade pelos conselheiros e será divulgado para a comunidade após esta reunião. 

As datas são: 1ª Reunião Ordinária – 10 de fevereiro, às 14h40min; 2ª Reunião Ordinária 

– 07 de abril, às 14h40min; 3ª Reunião Ordinária – 09 de junho, às 14h40min; 4ª Reunião 

Ordinária – 04 de agosto, às 14h40min; 5ª Reunião Ordinária – 06 de outubro, às 

14h40min; 6ª Reunião Ordinária – 08 de dezembro, às 14h40min; 6 – Outros assuntos: 

sem nada a tratar. Às dezesseis horas e treze 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), 16 de dezembro de 2020. 
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