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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS PETRÓPOLIS 

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

reunião ordinária 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 participação dos 5 

membros natos: gerente acadêmico, Diego Barreto Haddad; coordenador do curso 

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

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

de Licenciatura em Matemática, Eduardo Teles da Silva; coordenador do curso de 

Licenciatura em Física, Raul dos Santos Neto; coordenador do curso de 10 

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), Cristiano Barbosa de Moura e 

Alice Moraes Rego de Souza (titulares); representando os Técnico-Administrativos 

em Educação (TAEs), Márcia Rodrigues Ferreira Alves e Faria (titular); 15 

representando a Extensão, Douglas de Oliveira Cardoso e Luciana de Souza Castro. 

Vacantes as representações da Pesquisa e dos discentes da Graduação. Ausentes 

os representantes da gerência administrativa e dos discentes do ensino integrado. 

Os conselheiros Michele Marques Gonzales e Ueliton da Costa Leonídio 

apresentaram justificativa para sua ausência, devido à participação em curso de 20 

capacitação promovido pela DICAP, a respeito do sistema de processo eletrônico. 

Constatado o quórum, às nove horas e vinte e três minutos, o presidente iniciou o 

expediente. Em comunicações, o presidente falou a respeito da vacância da 

suplência de uma das representações docentes, considerando que a suplente Alice 

Moraes Rego de Souza assumirá a titularidade da representação. O presidente 25 

passou a tratar da Ordem do dia, com a posse da conselheira Carolina Moreira 

Torres, como representante da Coordenação do Curso integrado de Telecom. Em 

seguida, o presidente propôs antecipar o quinto ponto de pauta, para tratar do 

preenchimento das vagas ociosas de conselheiros no CONPUS, obtendo a 

concordância dos conselheiros. Com base no Regimento do CONPUS, previsto no 30 

anexo da Resolução nº 47/2015, o presidente informou a necessidade de avaliar a 

viabilidade de iniciar um processo para preenchimento das cadeiras vagas neste 

Conselho. Após sugestões dos conselheiros, o presidente propôs dois 

encaminhamentos a serem votados. Primeiro encaminhamento: realizar novas 
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eleições para as cadeiras vacantes na representação discente do Ensino Médio 35 

Integrado; representação discente da Graduação; representação da Pesquisa. O 

encaminhamento foi aprovado por onze votos, sem votos contrários e/ou 

abstenções. Segundo encaminhamento: utilizar os dois últimos relatórios de 

atividades e a RAD como forma de aferir quem está apto a se candidatar/votar, para 

o caso dos docentes. O coordenador deve encaminhar um relatório por ofício, 40 

indicando aqueles docentes do seu colegiado que realizaram atividades de 

pesquisa. Já para os TAEs, a chefia deve encaminhar um relatório por ofício, 

indicando aqueles servidores que realizaram atividades de pesquisa, devendo essas 

atividades seguir os mesmos critérios estabelecidos para os professores. Aprovado 

por onze votos, sem votos contrários e/ou abstenções. Transcorridas duas horas 45 

desta sessão, o tempo de duração da reunião foi prorrogado por mais sessenta 

minutos, com a concordância dos conselheiros. Prosseguindo com a pauta, 

passando à deliberação e encaminhamento à votação para alteração da data da 

segunda reunião ordinária do CONPUS, o dia 27/04/2022 foi aprovado por onze 

votos, sem votos contrários e/ou abstenções. Tratando do próximo ponto de pauta: 50 

discussão e deliberação do calendário acadêmico de 2022, após comentários 

apresentados pelos conselheiros, o calendário acadêmico de 2022 foi aprovado 

pelos conselheiros participantes neste momento, por oito votos, sem votos contrários 

e/ou abstenções. Passando à atualização dos membros da CADD do curso de 

Engenharia de Computação, foi aprovada a Resolução nº 01/2022, que altera a 55 

composição da Comissão de Acompanhamento de Desempenho Discente – CADD, 

do Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação do Cefet/RJ – UnED 

Petrópolis, aprovada por sete votos, com uma abstenção. Tratando do último ponto 

de pauta, a respeito da criação de uma comissão de acompanhamento das 

mudanças de PPCs dos cursos de graduação, por sete votos foi decidido não criar a 60 

referida Comissão. Sem outros assuntos a tratar, o presidente agradeceu a 

participação de todos e encerrou a sessão às doze horas e vinte e dois minutos. 

Lavro a presente ata, que segue assinada por mim, Marcia Maria Pereira de 

Almeida, na qualidade de secretária, e pelo Sr. Presidente, Felipe da Rocha 

Henriques. 65 

_________________________         ___________________________ 

  Felipe da Rocha Henriques          Marcia Maria Pereira de Almeida 

     Presidente          Secretária 
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