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Aos oito dias do mês de dezembro de 2020, reuniram-se às 19h, via “Google Meet”, o 
presidente, Marcio Franklin Oliveira e os membros Alexandre R. de Albuquerque, Catarina 
Renice Galvão Wagner, Fabrício De Queiroz Venâncio, Jancileide Rocha Morgado, Karinne 
Santos Carvalho, Luciene Pires Brandão e Nelson Jorge Lemos de Souza. A reunião foi iniciada 
às 19h 16 min, pelo presidente, Sr. Marcio Franklin Oliveira, com a leitura da seguinte pauta do 
dia: I – Temas discutidos nos grupos no “WhatsApp”: neste momento cada participante da 
reunião, à cada chamada, fez uma breve apresentação da sua evolução e discussão no grupo. 
Catarina Renice Galvão Wagner (Grupo Mercado de Trabalho) disse que não entrou em 
discussão no grupo, e sugeriu definir objetivos, ações a serem tomadas e uma data final para 
conclusão dos temas discutidos; Jancileide Rocha Morgado (Grupo Mercado de Trabalho e 
Novas Tecnologias) disse também não ter feito qualquer discussão de temas no grupo. Sr. 
Marcio Franklin Oliveira disse então que iniciaria uma discussão dentro do grupo Mercado de 
Trabalho. Karinne Santos Carvalho (Grupos Mercado de Trabalho e Novas Tecnologias) disse 
não ter participado de discussão dentro dos grupos e defendeu a ideia da reunião via “Zoom”. 
Luciene Pires Brandão (Grupo Novas Tecnologias) defendeu a necessidade da abordagem de 
um tema mais específico e comentou sobre a falta da interação pessoal entre os membros do 
seu grupo. Alexandre R. de Albuquerque (Grupo Petróleo e Fontes Não Convencionais de 
Energia) disse ter iniciado uma discussão em seu grupo, mas que por ser formado por 
apenas três pessoas, e pela incompatibilidade de tempo, houve falta de cadência e de 
continuidade na discussão, de maneira que a troca de ideias não fluiu como esperado. Sr. 
Marcio Franklin Oliveira mencionou que estaria “em aberto”, a questão de alguém quiser entrar 
no grupo para contribuir e ajudar na discussão interrompida. Alexandre acrescentou dizendo 
que seria importante cada integrante enviar um “paper”, ou outro documento para discussão 
mês de janeiro. Fabrício De Queiroz Venâncio (Grupos Petróleo e Fontes Não Convencionais 
de Energia) concordou com a fala de Alexandre, destacando que mesmo tendo tido pouca 
discussão, evidenciou ideias diferentes e discordâncias nas ideias, o que é bom. Afirmou que 
concorda com a definição de uma data entre membros do grupo para troca de material para 
leitura e discussão efetiva. Nelson Jorge Lemos de Souza (Grupo Complience) comentou sobre 
imprevistos ocorridos, dificuldade do ano de 2020 e da expectativa em poder dar início à 
discussões e poder contribuir com o grupo de estudo em questão (Informação); II – Data da 
próxima reunião: mediante dificuldade de se reunir meses dezembro e janeiro, próxima 
reunião será na segunda quinzena de fevereiro, após feriado de Carnaval. Sr. Marcio Franklin 
Oliveira disse que esta seria a data limite para que os grupos mostrem o que foi levantado, as 
discussões ocorridas e apresentação do que cada grupo desenvolveu ao longo desse período. 
(Informação); III – Próxima reunião: definir se será feita uma cartilha única com os temas dos 
grupos, dividida em capítulos, ou uma cartilha por grupo, para ser disponibilizada CRQ. 
(Informação); IV – Outros assuntos: durante a reunião foi sugerida a data de cerca de vinte 
dias, após a data da reunião para que cada membro de cada grupo separasse e 
disponibilizasse um artigo, ou texto, ou “paper” para leitura e análise dos demais membros. 
(Informação e ação: membros da CTPG) 
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