
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

CELSO SUCKOW DA FONSECA CAMPUS VALENÇA 

   

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 2021  

 

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e 

quarenta e um minutos, utilizando a ferramenta Microsoft teams - sala intitulada 

CONPUS Cefet Valença, reuniu-se de forma online o Conselho do campus sob a 

presidência do gerente acadêmico Maurício Maynard do Lago, contando com a presença 

dos conselheiros: 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. Participou como ouvinte o 

aluno Ciro Medeiros Bruno. Iniciando a sessão o gerente acadêmico Maurício apresentou 

a pauta única da reunião: 1 - Aprovação da alteração da organização do calendário do 

ensino médio/técnico de bimestral para trimestral. Maurício falou da necessidade de 

alteração do calendário para o regime trimestral para acompanhar os demais campi do 

Cefet/RJ. Alvaro explicou que o campus Valença ainda estava adotando a maneira 

bimestral no ano letivo por falha de comunicação do Maracanã que não comunicou a 

alteração nos demais campi. O assunto foi discutido no campus Valença em 2020/2021 

em reuniões que tratavam da transição de organização do calendário do ensino 

médio/técnico, mas somente agora houve retorno da Diretoria de Ensino (DIREN) sobre 

o assunto. Desta forma, é necessário formalizar a alteração, pois esta causa impacto no 

Portal do Professor com alteração nas médias e pesos de avaliação das disciplinas. O 

professor Maurício propôs uma votação para aprovação da organização do calendário dos 

cursos técnicos integrados ao ensino médio de modo trimestral e esta foi aprovada por 

unanimidade pelos conselheiros. Às quatorze horas e cinquenta 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 gerente acadêmico do campus Valença. Valença (RJ), 17 de novembro de 

2021. 
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