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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS PETRÓPOLIS 

No vigésimo sétimo dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, foi realizada a 

segunda 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 5 

dos membros natos: gerente administrativo Michele Marques Gonzales (titular); 

gerente acadêmico, Diego Barreto Haddad; coordenadora do curso de Bacharelado 

em Turismo, Suzana Santos Campos; 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 Bacharelado em Engenharia 10 

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), Alice Moraes Rego de Souza (titular); representando 

os Técnico-Administrativos em Educação (TAEs), Ueliton da Costa Leonídio e 

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

(suplente). Vacantes as representações da Pesquisa e dos discentes da Graduação. 

Ausentes os representantes da coordenação do curso Técnico em 

Telecomunicações e dos discentes do ensino integrado. Devido a compromissos 

urgentes relacionados à biblioteca da UnED Petrópolis, a representante da 

Extensão, Luciana de Souza Castro, justificou sua ausência nesta reunião. 20 

Constatado o quórum, às catorze horas e vinte minutos, o presidente iniciou o 

expediente. Em comunicações, falou a respeito da vacância da suplência da 

Extensão, considerando que Luciana de Souza Castro assumirá a titularidade desta 

representação, devido à saída do professor Douglas Cardoso. Comunicou também 

que foram retomadas as atividades presenciais do curso integrado (na semana 25 

passada) e dos cursos de graduação (nesta semana) em esquema de rodízio. 

Agradeceu a contribuição de todos os servidores e terceirizados para o retorno das 

aulas presenciais e falou sobre possíveis soluções que estão sendo avaliadas para 

sanar a questão da rede elétrica. Informou ainda a respeito dos diversos testes e 

ajustes realizados para atendimento às necessidades da Unidade. O gerente 30 

acadêmico, professor Diego Haddad, falou sobre a solicitação de utilização de salas 

de outras instituições, tais como do Instituto Metodista e da Casa Visconde de Mauá. 

Falou também sobre o projeto da biblioteca que será apresentado ao Deputado 
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Federal Glauber Braga. Encerradas as comunicações, o presidente deu início à 

Ordem do dia, passando a tratar da criação de uma comissão especial para estudo 35 

de espaços internos e/ou externos da UnED Petrópolis. Com este trabalho, será 

possível fazer um mapeamento da utilização dos laboratórios e das salas de aula, 

visando mitigar erros e riscos a serem detectados por meio deste estudo. Após 

considerações e sugestões apresentadas pelos conselheiros, o presidente propôs 

que a Comissão seja formada por um representante de cada Colegiado e um 40 

representante de cada gerência (acadêmica e administrativa). A comissão também 

contará com a participação do diretor da UnED e dos gerentes (acadêmico e 

administrativo). Os nomes dos membros serão indicados por e-mail até o dia três de 

maio, considerando que o prazo para utilização da verba destinada às compras 

terminará em trinta de junho. O encaminhamento apresentado foi aprovado por 45 

unanimidade. Desse modo, os nomes dos representantes serão indicados até o dia 

três de maio, enviados por e-mail à direção da Unidade. Os resultados deste estudo 

serão apresentados na próxima reunião ordinária do CONPUS, prevista para ocorrer 

no dia sete de junho. O presidente apresentou outro encaminhamento, com a 

indicação de Michele Gonzales (gerente administrativo) para presidente desta 50 

Comissão. Resultado da votação: aprovado por unanimidade. Passando ao segundo 

ponto de pauta, o presidente iniciou a deliberação acerca da manutenção das 

reuniões deste Conselho por meio de conferência remota da Rede Nacional de 

Ensino e Pesquisa (RNP). Considerando que os outros Conselhos institucionais, 

assim como o CONPUS das demais UnEDs, tendem a manter as reuniões de forma 55 

on-line, o presidente sugeriu a manutenção das reuniões do CONPUS Petrópolis via 

conferência remota da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). O 

encaminhamento apresentado foi aprovado por unanimidade. Em assuntos gerais, o 

professor Jurair de Paula, com auxílio do professor Diego Haddad e da pedagoga 

Márcia Alves, falou sobre o planejamento do calendário acadêmico, no que diz 60 

respeito à contagem dos dias letivos. O presidente sugeriu a indicação deste 

assunto como ponto de pauta para a próxima reunião deste Conselho. Em relação 

aos recursos de diárias e passagens, após indagações da professora Suzana 

Campos, Michele Gonzales esclareceu que a Unidade Maracanã divulgará, em 

breve, os valores que serão liberados e orientou aos Colegiados que formalizem 65 

seus pedidos com o preenchimento do formulário de Proposta de Concessão de 

Diárias e Passagens (PCDP). Sem outros assuntos a tratar, o presidente agradeceu 

a participação de todos e encerrou a sessão às quinze horas e quarenta e oito 
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minutos. Lavro a presente ata, que segue assinada por mim, Marcia Maria Pereira 

de Almeida (secretária) e pelo diretor Felipe da Rocha Henriques (presidente). 70 

 

_________________________         ___________________________ 

  Felipe da Rocha Henriques          Marcia Maria Pereira de Almeida 

     Presidente         Secretária 


		2022-06-07T10:24:55-0300
	FELIPE DA ROCHA HENRIQUES:08668257706


		2022-06-08T19:27:32-0300
	MARCIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA:00930588703




