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

quarenta e dois 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, Lícia Giesta Ferreira de Medeiros - suplente de 

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 o técnico em assuntos educacionais André Luiz da Silva Fonseca, a 

administradora Gisleyde Silva Sacramento, a bibliotecária Luciana Cruz de Araujo, o 

assistente em administração Pedro Ronaldo Ventura Loures, o técnico de laboratório – 

química Ricardo Narciso Vieira Romariz e os docentes Fabiano Alves de Oliveira (férias) 

e Mariana Costa Fagundes. Como convidado participou Ronald Moret Leão, bibliotecário 

do Instituto Federal Baiano campus Teixeira de Freitas. Iniciando a sessão o gerente 

acadêmico Maurício apresentou a pauta única da reunião: 1 - Remoção da bibliotecária 

Pâmella Priscilla Negrão Braga. Pâmella explicou sobre a redistribuição da qual tinha 

interesse para a UFRJ. De acordo com ela, o tema já foi pauta da reunião de fevereiro de 

2021, mas há 15 dias houve novidades sobre o assunto que a servidora trouxe para debater 

no Conselho. De acordo com ela, o processo para a UFRJ não aconteceu esse ano porque 

há concurso em andamento. No entanto, existe a possibilidade de uma remoção para o 

Cefet/RJ de Nova Friburgo no qual, foi feito contato pela direção dos dois campus e 

manifestado interesse em receber a servidora na nova instituição. Pâmella disse que teria 

interesse em se redistribuir para a UFRJ de Macaé, mas como atualmente está residindo 

em Rio das Outras, a remoção para Nova Friburgo seria mais viável por ser muito mais 

perto que Valença, permitindo ficar perto da família. Além disso, sabendo do interesse 

do servidor Ronald do IF Baiano em vir para o campus Valença, tem receio de perder a 

oportunidade. Dessa forma, Pâmella aproveitaria a vaga em Nova Friburgo por meio de 

remoção interna e o servidor Ronald viria para o Cefet/RJ campus Valença por meio de 

redistribuição tendo como contrapartida um código de vaga do mesmo cargo e nível. Esse 

processo seria mais ágil já que a remoção se dá através de formulário interno e acordo 



entre os diretores dos campi envolvidos sobre a vaga em questão, não necessitando passar 

pela aprovação do MEC. O diretor Fabiano, na qualidade de ouvinte, por motivo de férias, 

explicou que conversou com o diretor de Nova Friburgo e que este tem interesse em 

receber Pâmella como bibliotecária do campus. Assim, o Cefet/RJ Valença receberia um 

código de vaga de Nova Fribugo por meio de remoção interna. Este código seria trocado 

pelo servidor Ronald por meio de uma redistribuição, posteriormente. A bibliotecária 

Luciana questionou a reunião feita no setor da Biblioteca que foi realizada enquanto ela 

estava de férias. Pâmella alegou motivos de urgência no trato do assunto e esclareceu que 

não há nada fechado. Fabiano também esclareceu que a troca de documentos com o 

diretor de Nova Friburgo foi apenas sobre o interesse do código de vaga, não se tratando 

de conclusão sobre o assunto. Maurício alegou que há necessidade de ouvir o bibliotecário 

Ronald. Fabiano falou que há um documento por escrito no qual o servidor mostra 

interesse em ser redistribuído para o campus Valença e no qual manifestava que o IF 

Baiano campus Teixeira de Freitas estava disposto em receber o código de vaga em troca. 

Breno manifestou não haver empecilhos sobre a remoção da bibliotecária Pâmella, até 

porque há interesse de Ronald em vir assim que possível. Ronald entrou na reunião e 

explicou sua disposição para ser redistribuído para o campus Valença. De acordo com 

ele, os motivos são de ordem pessoal e familiar, para ficar mais próximo da família que 

mora em Magé e para poder estar mais perto de um polo de formação, já que enfrentou 

dificuldades de localização para concluir o mestrado e pretende continuar se capacitando. 

Ronald falou ainda sobre seu trabalho no campus de Teixeira de Freitas no qual atua 

também como coordenador de extensão e exerce o cargo de bibliotecário há quatro anos. 

De acordo com ele, na instituição na qual atua há edital aberto para aproveitamento de 

concurso. Portanto, assim que o código de vaga for do Cefet/RJ para o IF Baiano o 

processo será mais rápido, até porque há outro servidor interessado em ser removido para 

o campus de Teixeira de Freitas, o que facilita a toma de decisão do gestor. Pablo lembrou 

aos conselheiros sobre a saída da bibliotecária Luciana Cruz de Araujo para composição 

de força de trabalho em outro órgão da cidade do Rio de Janeiro, mesmo permanecendo 

vinculada ao Cefet/RJ Valença. Questionou se ausência de duas servidoras poderia 

prejudicar os demais servidores da Biblioteca, uma vez que o campus já foi autuado pelo 

Conselho de Bibliotecários em outro momento. Luciana afirmou que o processo está em 

andamento, no entanto, demorando para se concretizar. Os conselheiros retomaram os 

questionamentos sobre a remoção da bibliotecária Pâmella e decidiram votar sobre a 

redistribuição do bibliotecário Ronald em reunião extraordinária posterior. A remoção da 

bibliotecária Pâmella Priscilla Negrão Braga para o Cefet/RJ campus Nova Friburgo foi 

votada e aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Às quinze horas e trinta 

e um 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), 25 de 

novembro de 2021. 
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