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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS PETRÓPOLIS 

No décimo segundo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte, no Salão Nobre do 

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

Petrópolis (CONPUS), presidida pelo diretor, Frederico Ferreira de Oliveira, com a 

participação dos membros natos: gerente acadêmico, Welerson Fernandes Kneipp; 5 

gerente administrativo, Carlos Silva de Jesus; coordenador do curso Técnico em 

Telecomunicações, Fernando Amaro Pessoa; coordenadora do curso de 

Bacharelado em Turismo, Alexandra Maria de Abreu Rocha; coordenador do curso 

de Licenciatura em Física, Felipe Mondaini; coordenador do curso de Bacharelado 

em Engenharia de Computação, Cláudio Maia Alves José; e com a presença dos 10 

membros eleitos: representando os docentes do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico (EBTT), Cristiano Barbosa de Moura e Carolina Moreira Torres 

(titulares), e Marcília Elis Barcellos (suplente); representando os Técnico-

Administrativos (TAEs), Leonardo Souza Santos e Márcia Rodrigues Ferreira Alves e 

Faria (titulares), Carlos Eduardo Ferreira Monteiro e Daphne Holzer Velihovetchi 15 

(suplentes); representando a Extensão, Douglas de Oliveira Cardoso (titular) e 

Luciana de Souza Castro (suplente). Representando os discentes da graduação, 

Ester Cristina Mello Guerra. Representando os discentes do ensino médio integrado, 

Caio Ismério Dantas (titular) e Thiago de Freitas (suplente). Vacantes os 

representantes eleitos da Pesquisa. Às nove horas e onze minutos, verificado o 20 

quórum, o presidente iniciou a reunião agradecendo aos representantes que 

exerceram o mandato de dois mil e dezesseis a dois mil e dezenove, e empossou os 

conselheiros (titulares e suplentes) que exercerão o mandato de dois mil e vinte a 

dois mil e vinte e três. Passando ao expediente inicial, encaminhou à votação as 

atas da quinta reunião ordinária e da quarta reunião extraordinária de dois mil e 25 

dezenove: ambas aprovadas por unanimidade. Prosseguindo com a pauta, 

concedeu a palavra aos gerentes para comunicações a respeito do encerramento do 

ano de dois mil e dezenove. O gerente administrativo, Carlos de Jesus, falou sobre 

reformas realizadas e obras iniciadas. Informou sobre climatização de ambientes e 

possível substituição de cadeiras e máquinas em salas de aula e laboratórios. 30 

Informou que a GERAD enviará um relatório detalhado de prestação de contas à 

direção do campus, a ser compartilhado às Coordenações, e que, possivelmente, o 

valor do Orçamento anterior seja repetido neste ano. Falou sobre serviços já 

contratados, tais como reforma na rede elétrica, e sobre a restauração do prédio 

prevista para o próximo ano. O gerente acadêmico, Welerson Kneipp, citou o 35 

resultado da avaliação do Curso Bacharelado em Engenharia de Computação 

(conceito quatro) e agradeceu aos docentes e setores acadêmicos pelo trabalhado 

realizado. Mencionou a aprovação do Curso de Licenciatura em Matemática, a ser 

coordenado pelo professor Demerson Gonçalves. Falou sobre o número de 

matrículas obtido na fase regular, com expectativa de oitenta por cento de vagas 40 

preenchidas, e, ainda, sobre a implementação da Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoas (PNDP), frisando o curto prazo a ser cumprido para 

planejamento e apresentação das demandas de afastamento de docentes. 

Passando aos comunicados gerais, o professor Glauco Santos pediu a palavra para 
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despedir-se e dar boas vindas aos novos representantes. Encerrou seu mandato 45 

agradecendo aos demais membros que atuaram no CONPUS. Prosseguindo com a 

ordem do dia, o presidente tratou da deliberação para processo de escolha dos 

representantes da Pesquisa e dos discentes da Graduação, para exercerem novo 

mandato do CONPUS. Após consulta aos presentes, ficou decidido que a GERAC 

convocará os docentes para uma reunião a fim de indicarem os representantes da 50 

Pesquisa. O procedimento de escolha desses representantes decorrerá de 

consenso entre os pares. As conselheiras Carolina Torres e Márcia Alves 

questionaram os critérios para a escolha dos representantes da Pesquisa, 

destacando haver imprecisões na Resolução que define as normas para a eleição 

dos representantes do CONPUS, deixando margem a diferentes interpretações. 55 

Márcia Alves destacou que em reuniões de TAEs, realizadas no ano passado, este 

assunto foi amplamente discutido, sendo questionado o porquê de não haver 

eleições gerais para os representantes da Pesquisa e da Extensão, já que essas 

áreas afetavam a comunidade acadêmica como um todo. Destacou que a 

participação em atividades de Pesquisa e Extensão está prevista nas atribuições de 60 

cargo de TAEs. Sugeriu que fosse realizado, pelos membros deste Conselho, um 

estudo da referida Resolução, com o objetivo de sugerir alterações que possam 

melhorar sua redação e evitar interpretação ambígua. Welerson Kneipp concorda 

que o documento é falho nesse sentido, apoiando sugestões de melhorias, mas 

entende que a forma de escolha consensual deve ser mantida, conforme previsto na 65 

Resolução. Encerradas as sugestões, o presidente fez o seguinte encaminhamento: 

que seja expedida pela GERAC/Direção do campus uma lista/convocação para que 

os docentes pertencentes ao agrupamento da Pesquisa se reúnam a fim de escolher 

e indicar (consensualmente) os representantes titular e suplente para o CONPUS. 

Resultado da votação: aprovado por unanimidade. Quanto à representação dos 70 

discentes da graduação, o presidente sugeriu um novo processo de eleição, a ser 

organizado por uma Comissão instituída para esta finalidade. Finalizando seu 

mandato, a representante discente, Ester Guerra, considera importante a escolha de 

duas chapas para manutenção da cadeira durante os quatro anos de mandato. A 

docente Carolina Torres e os discentes Ester Guerra e Caio Dantas comporão a 75 

Comissão Especial que tratará dos trabalhos referentes ao processo de escolha da 

representação discente da graduação. De acordo com os termos propostos, o 

encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Passando a tratar do terceiro ponto 

de pauta, Ester Guerra abriu a discussão sobre a demanda de mudança da sala de 

convivência para a sala cento e três (atual Laboratório de Alimentos e Bebidas), e 80 

sobre a possibilidade de usar o jardim externo do campus. A representante Carolina 

Torres apoiou as reivindicações discentes apresentadas por Ester Guerra, levando 

em conta a saúde mental dos alunos e a otimização do espaço. O representante 

Leonardo Santos questionou como será utilizado este espaço e se administração do 

campus está preparada para o atendimento da demanda, sobretudo quanto à 85 

manutenção do jardim. O diretor alegou que o espaço será utilizado como sala de 

convivência para toda a comunidade cefetiana, e, portanto, entende que a 

responsabilidade de manter e cuidar deste ambiente caberá a todos. Respondendo 
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à indagação de Leonardo Santos, Carlos de Jesus informou que o contrato de 

serviços terceirizados não inclui a limpeza da área externa; contudo, tem buscado 90 

uma parceria com a COMDEP para manutenção periódica do jardim. Carlos de 

Jesus pediu esclarecimentos sobre os fatores condicionantes para a troca das salas 

e estima o prazo de seis a oito meses para adequar os espaços. Welerson Kneipp 

recomenda que a preparação desses espaços ocorra durante o período de férias. 

Resultado da votação: encaminhamento aprovado por unanimidade, ficando 95 

acordado que o cronograma será estudado pelos gerentes e apresentado na 

próxima reunião do CONPUS. Prosseguindo com a ordem do dia, o gerente 

acadêmico, Welerson Kneipp, apresentou o quarto ponto da pauta, indicando como 

representantes institucionais os professores João Paulo Fernandes, para 

coordenador do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, e 100 

professora Elisabeth Gonçalves de Souza, para coordenadora do Programa de 

Residência Pedagógica. Alegou necessário ser aprovado pelo CONPUS, para 

cumprimento de uma etapa prevista no Edital. A pedagoga Márcia Alves solicitou 

esclarecimentos sobre o processo de escolha dos representantes institucionais. 

Welerson informou que os nomes foram escolhidos em comum acordo entre os 105 

campi Petrópolis e Friburgo, os quais são os únicos do Sistema Cefet a oferecerem 

cursos de Licenciatura. Diante das explicações, Márcia Alves questionou se o 

CONPUS teria legitimidade para aprovar os nomes dos representantes, indagando 

se o procedimento mais correto não seria encaminhar a aprovação a Conselhos 

superiores, por tratar-se de representação institucional e não local. Welerson 110 

esclareceu que o termo “Conselho Superior”, mencionado no Edital, deixa dúvidas 

quanto a quem caberia aprovar e que, se encaminhasse a outro Conselho, perderia 

o prazo previsto no Edital. O professor Cristiano Moura sugeriu encaminhar apenas 

a indicação dos nomes à votação no CONPUS, para posterior aprovação em 

Conselho Superior. Assim, o presidente encaminhou à votação a indicação dos 115 

representantes institucionais: professor João Paulo Fernandes, como coordenador 

do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, e professora Elisabeth 

Gonçalves de Souza, como coordenadora do Programa de Residência Pedagógica. 

Resultado: aprovado com duas abstenções (de Márcia Alves e Leonardo Santos). 

Passando ao expediente final, o presidente informou que ainda não houve 120 

pronunciamento da DIRAP a respeito da liberação de recursos para os campi, 

lembrando ainda sobre a suspensão temporária de autorização e pagamento de 

diárias e passagens. Finalizando a sessão, a técnica em assuntos educacionais, 

Daphne Holzer, reforçou o convite aos professores para participação na Oficina de 

Técnicas e Estudos. Sem outros assuntos, o presidente agradeceu a participação de 125 

todos e encerrou a sessão às onze horas e vinte 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.  

_________________________         ___________________________ 

Frederico Ferreira de Oliveira          Marcia Maria Pereira de Almeida 130 
     Presidente           Secretária     


