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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS PETRÓPOLIS 

Aos dez dias do mês julho de dois mil e dezenove, na sala cento e vinte um do 

campus Petrópolis, foi realizada a primeira reunião extraordinária do Conselho do 

campus Petrópolis - CONPUS, presidida pelo diretor do campus, Frederico Ferreira 

de Oliveira, com a presença dos membros natos: gerente acadêmico, Welerson 5 

Fernandes Kneipp; gerente administrativo, Carlos Silva de Jesus; coordenador do 

curso Técnico em Telecomunicações, Felipe da Rocha Henriques; coordenador do 

curso de Bacharelado em Turismo, Rafael Teixeira de Castro (substituto); 

coordenador do curso de Licenciatura em Física, Leandro Tavares da Silva; 

coordenador do curso de Bacharelado em Engenharia de Computação, Cláudio 10 

Maia Alves José; e dos membros eleitos: representando os docentes do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), Felipe da Silva Ferreira (titular) e 

representando os servidores técnico-administrativos, Leonardo Souza Santos 

(suplente). Ausentes os representantes da Extensão, da Pesquisa (ausência 

justificada) e dos discentes da graduação. Vacantes os representantes discentes do 15 

ensino médio e técnico. Ao ser constatado quórum para a sessão, o presidente 

iniciou a reunião às quatorze horas e trinta minutos, apresentando a Planilha de 

Capacitação Docente dos Colegiados Acadêmicos do campus Petrópolis (PCDCA), 

referente ao período de dois mil e dezenove a dois mil e vinte e três. Após sua 

leitura e revisão, os dados inseridos e compilados na tabela foram confirmados pelos 20 

representantes presentes de cada coordenação, com a colaboração do gerente 

acadêmico. A planilha foi analisada conforme os critérios de seleção/classificação e 

demais disposições da Resolução número vinte e cinco, de dois mil e quinze. 

Encaminhada à votação, a planilha foi aprovada por seis votos (Carlos de Jesus 

ausente neste momento), com uma abstenção (do representante Leonardo Santos). 25 

O diretor informou que os arquivos aprovados (planilha/formulário) serão enviados 

(por e-mail) à Comissão Gestora do PICD, representada pelo Diretor de Pesquisa e 

Pós-Graduação, Professor Pedro Manuel Pacheco, e esclareceu alguns detalhes 

relacionados ao trâmite processual de afastamento para capacitação, tais como: 

prazo para abertura de processo, nomeação de substituto e expedição de Portaria. 30 

Sem outros assuntos a serem tratados, o presidente agradeceu a participação de 

todos e encerrou a sessão às quinze horas e quarenta minutos. Lavro a presente 

ata, que segue assinada por mim, Marcia Maria Pereira de Almeida, na qualidade de 

secretária, e pelo Sr. Presidente, Frederico Ferreira de Oliveira.  
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