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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS PETRÓPOLIS 

No vigésimo terceiro dia do mês de março de dois mil e vinte e dois, foi realizada a 

primeira reunião extraordinária do Conselho do campus Petrópolis - CONPUS, por 

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

presidida pelo diretor do campus, professor Felipe da Rocha Henriques, com a 5 

participação dos membros natos: gerente acadêmico, Diego Barreto Haddad; 

gerente administrativo Michele Marques Gonzales (titular); coordenador do curso 

Técnico em Telecomunicações, Carolina Moreira Torres; coordenadora do curso de 

Bacharelado em Turismo, Alexandra Maria de Abreu Rocha; coordenador 

(substituto) do curso de Licenciatura em Matemática, Leandro Tavares da Silva; 10 

coordenador do curso de Licenciatura em Física, Raul dos Santos Neto; 

coordenador do curso de Bacharelado em Engenharia de Computação, Jurair Rosa 

de Paula Júnior. A reunião contou ainda com a participação dos membros eleitos: 

representando os docentes do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), Alice 

Moraes Rego de Souza e Marcília Elis Barcelos (titulares); representando os 15 

Técnico-Administrativos em Educação (TAEs), Ueliton da Costa Leonídio e Márcia 

Rodrigues Ferreira Alves e Faria (titular); representando a Extensão, Douglas de 

Oliveira Cardoso. Vacantes as representações da Pesquisa e dos discentes da 

graduação. Ausentes os representantes dos discentes do ensino integrado. 

Constatado o quórum, às nove horas e quinze minutos, o presidente iniciou a Ordem 20 

do dia, passando a tratar a respeito das possibilidades de modalidades e locais de 

ensino, para retorno às atividades a partir do dia 18/04/2022. Após considerações 

apresentadas pelos conselheiros, foram sugeridos os seguintes encaminhamentos: 

1. Dar prioridade ao restabelecimento do funcionamento da Unidade Petrópolis, de 

modo a ocorrer o mais breve possível, mantendo as salas organizadas para que 25 

possam ser utilizadas após o retorno da energia elétrica. 2. Aprovar a utilização de 

salas externas, preferencialmente em prédios próximos para facilitar o deslocamento 

dos professores que atuam em mais de um curso. Nesse sentido, foram sugeridos 

os prédios da FAETERJ, LNCC e UFF. Com base nas considerações deste 

Conselho, a formalização do pedido às instituições caberá ao Diretor-Geral, com 30 

flexibilidade nas tratativas para possíveis negociações. Resultado da votação: o 

encaminhamento 2 foi aprovado por unanimidade. Quanto ao encaminhamento 1, 

após deliberações dos conselheiros, foram apresentadas duas sugestões de 
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ressalvas a serem votadas: 1a – Caso não consiga salas suficientes para aulas 

presenciais, será mantida a opção do ensino remoto; 1b - Que o retorno às aulas 35 

ocorra única e exclusivamente na modalidade presencial. Resultado apurado: nove 

votos de aprovação para o encaminhamento 1a e três votos de aprovação para a 

sugestão 1b, com uma abstenção. Finalizadas as deliberações deste Conselho, sem 

outros assuntos a tratar, o presidente agradeceu a participação de todos e encerrou 

a sessão às doze horas. Lavro a presente ata, que segue assinada por mim, Marcia 40 

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

da Rocha Henriques. 

 

_________________________         ___________________________ 

  Felipe da Rocha Henriques          Marcia Maria Pereira de Almeida 45 

     Presidente          Secretária 
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