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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS PETRÓPOLIS 

No oitavo dia do mês de junho de dois mil e vinte e um, 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; coordenadora do curso de Bacharelado em Turismo, Alexandra 

Maria de Abreu Rocha, e Rafael Teixeira de Castro (substituto); coordenador do 

curso de Licenciatura em Física, Felipe Mondaini; 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 

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

Márcia Rodrigues Ferreira Alves e Faria (titulares), e Daphne Holzer Velihovetchi 15 

(suplente); representando a Extensão, Luciana de Souza Castro. Ausentes os 

representantes dos discentes do ensino médio integrado. Vacantes as 

representações da Pesquisa e dos discentes da graduação. Constatado o quórum, 

às nove horas e dez minutos, o presidente iniciou o expediente, indicando à votação 

as atas da 1ª reunião ordinária de 2021 e da 1ª reunião extraordinária de 2021. 20 

Resultado: aprovada a ata da 1ª reunião ordinária de 2021 pelo pleno do quórum 

participante desta sessão; aprovada a ata da 1ª reunião extraordinária de 2021 pela 

maioria do quórum participante, com uma abstenção (Leonardo Santos). Em 

comunicações, o presidente reforçou o convite para que todos participem da reunião 

que tratará do encerramento do ano letivo de 2020 e das perspectivas para 2021, 25 

prevista para ocorrer amanhã, dia nove de junho, às 14h. Falou ainda sobre o corte 

linear orçamentário que trará impactos nos contratos de serviços terceirizados e em 

bolsas de assistência estudantil. Quanto às comunicações das gerências 

administrativa e acadêmica, estas serão informadas na reunião de amanhã. 

Encerrando as comunicações, o presidente fez um breve comentário a respeito do 30 

calendário da vacinação Covid-19, da Prefeitura Municipal de Petrópolis, e disse 

que, provavelmente, as atividades remotas sejam mantidas até que os EPIs sejam 
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comprados pelo campus Maracanã. Passando a tratar da Ordem do dia, empossou 

o conselheiro Jurair Rosa de Paula Júnior, e o parabenizou por ter assumido a 

Coordenação do curso de Bacharelado em Engenharia de Computação. 35 

Prosseguindo, concedeu a palavra ao gerente acadêmico, professor Welerson 

Kneipp, para discussão, deliberação e aprovação dos calendários acadêmicos de 

2021. Welerson falou sobre as discussões semanais ocorridas e solicitou ao 

coordenador do curso médio-técnico, professor Fernando Pessoa, e à chefe da 

SAPED, pedagoga Márcia Alves, que apresentassem os ajustes realizados no 40 

calendário. Fernando Pessoa falou sobre as adequações pontuais realizadas 

referentes aos feriados municipais, ao prazo de lançamento de notas e às datas do 

conselho de classe. Informou que os ajustes foram baseados no calendário 

apresentado pelo CEPE. Márcia Alves complementou a fala de Fernando, fazendo 

algumas observações quanto às discussões ocorridas nos encontros semanais, que 45 

contribuíram para os ajustes realizados. O professor Cristiano Moura agradeceu ao 

coordenador do curso do ensino médio-técnico, professor Fernando Pessoa, à chefe 

da SAPED, pedagoga Márcia Alves, e ao grupo de docentes, pelo trabalho 

realizado. A coordenadora do curso de Bacharelado em Turismo, professora 

Alexandra Rocha, questionou se o período da SEPEX deveria estar destacado no 50 

calendário. Após comentários e sugestões dos conselheiros, o presidente 

encaminhou à votação a aprovação do calendário do curso técnico integrado, 

apresentado pela GERAC, SAPED e Coordenação do curso técnico de Telecom 

integrado ao ensino médio, com as seguintes ressalvas: retirar o dia 18 de abril da 

marcação do ano letivo de 2022; marcar o período da Sepex (de 18 a 22 de 55 

outubro); marcar a data da reunião com os responsáveis pelos alunos. Resultado da 

votação: aprovado pelo pleno do quórum participante desta sessão. O presidente 

agradeceu a todos que participaram dos ajustes realizados e concedeu a palavra ao 

gerente acadêmico para apresentar o calendário dos cursos de graduação. 

Welerson falou sobre inclusões realizadas, tais como: períodos de recesso, feriado 60 

municipal, colação de grau. O professor Rafael Castro perguntou o significado dos 

dias destacados em verde no mês novembro. O coordenador Jurair Rosa 

manifestou-se alegando que, apesar de não haver a marcação (em cores) no 

calendário, considera válido conter informações no detalhamento, tais como: período 

máximo de lançamento de notas (antes da PF) e data mínima para encerramento 65 
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das turmas no Portal do Professor, devido ao número elevado de pedidos junto à 

SERAC. Após considerações apresentadas pelos conselheiros, quanto aos períodos 

de recesso e de férias informados no calendário, a pedagoga Márcia Alves 

acrescentou algumas contribuições e sugeriu incluir a cor verde na legenda. Os 

professores Rafael Castro, Jurair Rosa e Fernando Pessoa concordaram com a 70 

sugestão de Márcia Alves.  Welerson comentou sobre o período de suspensão de 

aulas. Diante das observações e sugestões apresentadas pelos conselheiros, o 

presidente encaminhou o calendário dos cursos de graduação à votação, indicando 

a correção na linha em dezembro, constando o dia 24 na parte de baixo do 

calendário; inserir na tabela da página 2 o período máximo de lançamento de notas 75 

(antes da PF); data mínima para encerramento das turmas no Portal do Professor 

(SIE); inserir recesso em legendas, com destaque na cor verde. Resultado da 

votação: aprovado pelo pleno do quórum participante desta sessão. O presidente 

agradeceu mais uma vez a contribuição das coordenações de curso e de toda a 

equipe da GERAC. Em assuntos gerais, o professor Felipe Mondaini manifestou-se 80 

favorável à continuidade das reuniões deste Conselho de forma remota, com a 

concordância do professor Jurair Rosa. O presidente acredita que as reuniões sejam 

mantidas dessa forma. Sem outros assuntos a tratar, encerrou a sessão às dez 

horas e quarenta e sete minutos. Lavro a presente ata, que segue assinada por mim, 

Marcia Maria Pereira de Almeida, na qualidade de secretária, e pelo Sr. Presidente, 85 

Frederico Ferreira de Oliveira.  

 

_________________________         ___________________________ 

Frederico Ferreira de Oliveira          Marcia Maria Pereira de Almeida 

     Presidente           Secretária     90 
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