
 

1/2 
 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS PETRÓPOLIS 

No primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, foi realizada a segunda 

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 natos: 5 

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; coordenador do curso de Bacharelado em Engenharia de Computação, 10 

Pedro Carlos da Silva Lara; coordenador do curso de Licenciatura em Matemática, 

Demerson Nunes Gonçalves; e também com a participação dos membros eleitos: 

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

Moraes Rego de Souza (suplente); representando os técnico-administrativos (TAEs), 

Leonardo Souza Santos e Márcia Rodrigues Ferreira Alves e Faria (titulares); 15 

representando a Extensão, Douglas de Oliveira Cardoso (titular) e Luciana de Souza 

Castro (suplente). Ausentes os representantes discentes do ensino médio integrado. 

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

o quórum, às nove horas e treze minutos o presidente iniciou o expediente com a 

indicação para aprovação da ata da 1ª reunião ordinária de 2020, e das atas da 1ª, 20 

2ª e 3ª reuniões extraordinárias de 2020. Resultado da votação: as quatro atas 

foram aprovadas pelo pleno do quórum participante desta sessão. Passando às 

comunicações da gerência administrativa, Carlos de Jesus falou sobre compras e 

obras realizadas neste ano. Mencionou algumas conquistas relacionadas à 

acessibilidade do campus, tais como as instalações dos elevadores e da rampa 25 

elevatória. Ao ser questionado pelo coordenador Felipe Mondaini, Carlos de Jesus 

informou que não há previsão de revitalização ou troca da placa identificadora da 

Instituição, por enquanto. Mencionou o esforço coletivo no sentido de atender a 

todas as demandas das coordenações e agradeceu à equipe da GERAD pela 

cooperação nos trabalhos desenvolvidos neste ano. O presidente aproveitou a 30 

oportunidade para agradecer a contribuição de todos os servidores (docentes e 

TAEs) em dar continuidade aos trabalhos, apesar deste momento atípico. Passando 

a tratar da ordem do dia, o presidente apresentou o calendário de reuniões do 

CONPUS para 2021, e o encaminhou à votação. Resultado: calendário aprovado 

pelo pleno do quórum de participantes desta reunião. Prosseguindo com a pauta, o 35 

presidente passou a tratar da escolha dos representantes (titular e suplente) para 

representação do campus Petrópolis na Comissão do Plano Institucional de 

Capacitação Docente (PICD). Apresentou o regulamento de capacitação docente e 

concedeu a palavra aos membros participantes para manifestação a respeito. Após 

os conselheiros registrarem suas considerações, o presidente encaminhou à 40 

votação a indicação dos docentes para a Comissão Geral de Capacitação Docente: 

Welerson Kneipp, como representante titular, e Frederico Oliveira, como 
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representante suplente, sendo essas indicações provisórias, valendo até a próxima 

reunião do CONPUS (fevereiro/2021), para nova definição de representação. 

Resultado: aprovado pelo pleno do quórum de participantes deste Conselho. 45 

Passando ao expediente final, o presidente agradeceu às gerências e aos setores, 

estendendo seu agradecimento a todos os servidores pela dedicação e colaboração 

nos trabalhos desenvolvidos. Sem outros assuntos a tratar, agradeceu a 

participação de todos e encerrou a sessão às dez horas e quarenta minutos. Lavro a 

presente ata, que segue assinada por mim, Marcia Maria Pereira de Almeida, na 50 

qualidade de secretária, e pelo Sr. Presidente, Frederico Ferreira de Oliveira.  

 

_________________________         ___________________________ 

Frederico Ferreira de Oliveira          Marcia Maria Pereira de Almeida 
     Presidente           Secretária     55 

 

 


