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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS PETRÓPOLIS 

No vigésimo quarto dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, foi realizada a 

primeira reunião ordinária 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 Licenciatura em Física, Felipe 

Mondaini; coordenadora do curso de Bacharelado em Turismo, Alexandra Maria de 

Abreu Rocha e Rafael Teixeira de Castro (substituto); coordenador do curso de 10 

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 (EBTT), Cristiano Barbosa de Moura (titular); 

representando os técnico-administrativos (TAEs), Leonardo Souza Santos e Márcia 

Rodrigues Ferreira Alves e Faria (titulares), Carlos Eduardo Ferreira Monteiro e 15 

Daphne Holzer Velihovetchi (suplentes); representando a Extensão, Douglas de 

Oliveira Cardoso (titular). Representando os discentes do ensino médio integrado, 

Caio Ismério Dantas. Vacantes as representações da Pesquisa e dos discentes da 

graduação. Constatado o quórum, às nove horas e nove minutos o presidente iniciou 

o expediente com a indicação para aprovação da ata da 2ª reunião ordinária de 20 

2020. Resultado da votação: aprovada pelo pleno do quórum participante desta 

sessão. Passando às comunicações da gerência acadêmica, Welerson Kneipp falou 

sobre o início do novo semestre letivo da graduação e agradeceu aos setores 

acadêmicos e às coordenações de curso pelos trabalhos desenvolvidos neste 

período. Passando às comunicações da gerência administrativa, Carlos de Jesus 25 

falou sobre o término do contrato de manutenção no início deste mês, ocasionando 

novo processo licitatório para continuidade do serviço que abrange mão-de-obra, 

ferramentas e insumos. O presidente comunicou que das 14 às 17h serão realizadas 

as colações de grau dos formandos dos cursos de graduação, de forma remota. 

Passando a tratar da ordem do dia, o presidente passou a palavra ao Coordenador 30 

Fernando Pessoa para apresentar o ponto de pauta: discussão e deliberação para 

aprovação dos PPCs do Curso Técnico de Telecomunicações integrado ao Ensino 

Médio. Representando o colegiado do curso e o NDE, falou sobre a elaboração e a 

revisão dos PPCs. O presidente frisou que os PPCs já foram revisados pela SAPED 

e GERAC, concedendo a palavra aos conselheiros para manifestações. A 35 

representante Daphne Holzer registrou que os documentos não passaram pelo 

NAPNE e sugeriu que sejam encaminhados posteriormente para revisão deste 

Núcleo. O coordenador comprometeu-se em enviar ao NAPNE os referidos 

documentos. Encerradas as manifestações, o presidente encaminhou os PPCs à 

votação. Resultado: aprovados pelo pleno do quórum participante desta sessão, 40 

com a ressalva de que os documentos serão enviados (posteriormente) para revisão 

do NAPNE. O presidente acrescentou que o PPC do curso de três anos já está 
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disponível no site institucional do Cefet/RJ. Em assuntos gerais, o presidente 

comunicou que ainda não foi definido o orçamento de 2021. Agradeceu a 

colaboração de todos os servidores e setores nos trabalhos voltados para o início do 45 

semestre e para os editais de assistência estudantil e de inclusão digital. Sem outros 

assuntos a tratar, desejou a todos um ótimo semestre, agradeceu a participação de 

todos e encerrou a sessão às nove horas e cinquenta 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.  50 

 

_________________________         ___________________________ 

Frederico Ferreira de Oliveira          Marcia Maria Pereira de Almeida 
     Presidente           Secretária     
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