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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS PETRÓPOLIS 

No oitavo dia do mês de março de dois mil e vinte e um, foi realizada a primeira 

reunião extraordinária do Conselho do campus Petrópolis - CONPUS, via 

conferência remota da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), presidida pelo 

diretor do campus, Frederico Ferreira de Oliveira, com a participação dos membros 5 

natos: gerente acadêmico, Welerson Fernandes Kneipp; gerente administrativo, 

Carlos Silva de Jesus; coordenador do curso Técnico em Telecomunicações, 

Fernando Amaro Pessoa; coordenador do curso de Bacharelado em Engenharia de 

Computação, Cláudio Maia Alves José; e também com a participação dos membros 

eleitos: representando os docentes do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 10 

(EBTT), Alice Moraes Rego de Souza (suplente); representando os técnico-

administrativos (TAEs), Márcia Rodrigues Ferreira Alves e Faria (titular), Carlos 

Eduardo Ferreira Monteiro e Daphne Holzer Velihovetchi (suplentes); representando 

a Extensão, Douglas de Oliveira Cardoso (titular). Representando os discentes do 

ensino médio integrado, Caio Ismério Dantas. Ausentes os representantes das 15 

Coordenações dos cursos de Licenciatura em Física e de Bacharelado em Turismo. 

Vacantes as representações da Pesquisa e dos discentes da graduação. Constatado 

o quórum, às nove horas e treze minutos, o presidente passou a tratar da Ordem do 

Dia: apresentação, discussão e deliberação da atualização do Calendário 

Acadêmico do Curso Técnico de Telecomunicações integrado ao Ensino Médio para 20 

o 4º - Ano Letivo 2020 (dois mil e vinte). Para tanto, concedeu a palavra ao gerente 

acadêmico, professor Welerson Kneipp, que falou a respeito da reunião do CEPE, 

ocorrida em onze de março de dois mil e vinte um, e de seus desdobramentos. O 

coordenador Fernando Pessoa complementou a fala de Welerson, ressaltando a 

concordância de docentes e alunos do curso quanto à proposta apresentada. A 25 

pedagoga Márcia Alves falou sobre a preocupação da Seção de Articulação 

Pedagógica (SAPED) quanto ao aumento da carga horária de atividades 

assíncronas. Contudo, considerando o contexto atual, informou que a Seção acatou 

os argumentos dos professores, levando em conta o acompanhamento pedagógico 

da SAPED e a adaptação dos alunos às aulas remotas. Colocou-se, também, à 30 

disposição dos docentes para o apoio da SAPED no que for necessário. Márcia 

Alves registrou ainda que seria importante ouvir o representante dos estudantes, 
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para saber se houve alguma discussão entre eles. Neste sentido, Caio Dantas 

informou que não houve objeções, por parte dos alunos, quanto à proposta 

apresentada. O presidente ressaltou a importância da contribuição dos movimentos 35 

estudantis ocorridos e da boa adaptação dos alunos em relação às aulas remotas. 

Passando ao regime de votação, o resultado foi: encaminhamento aprovado por 

nove votos, com uma abstenção (Prof. Douglas). Sem outros assuntos a tratar, o 

presidente agradeceu a participação de todos e encerrou a sessão às nove horas e 

quarenta e dois minutos. Lavro a presente ata, que segue assinada por mim, Marcia 40 

Maria Pereira de Almeida, na qualidade de secretária, e pelo Sr. Presidente, 

Frederico Ferreira de Oliveira.  

 

_________________________         ___________________________ 

Frederico Ferreira de Oliveira          Marcia Maria Pereira de Almeida 45 

     Presidente           Secretária     
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