
 
 

1/1 
 

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONPUS PETRÓPOLIS 

No décimo sexto dia do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, foi realizada a 

segunda reunião extraordinária do CONPUS Petrópolis, por meio de conferência 

remota da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), presidida pelo diretor da 

Unidade Petrópolis, Felipe da Rocha Henriques, com a participação dos membros 5 

natos: gerente acadêmico, Jurair Rosa de Paula Júnior; gerente administrativo, 

Michele Marques Gonzales; coordenadora do curso de Bacharelado em Turismo, 

Suzana Santos Campos; coordenador do Curso de Licenciatura em Matemática, 

Welerson Fernandes Kneipp. Também participaram da reunião os seguintes 

membros eleitos: representando os docentes do Ensino Básico, Técnico e 10 

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 (titular). Ausentes os representantes da Extensão, 

da Coordenação do Curso de Licenciatura em Física, da Coordenação do curso 

Técnico em Telecomunicações integrado ao Ensino Médio e da Coordenação do 15 

curso de Bacharelado em Engenharia de Computação. Vacantes as representações 

da Pesquisa e dos discentes dos cursos da graduação e do ensino médio integrado. 

Constatado o quórum, às onze horas e quinze minutos, o presidente iniciou o 

expediente, justificando que a alteração do dia desta reunião extraordinária ocorreu 

em função da data anterior (09/11/2022) coincidir com a da reunião do CONEN. 20 

Passando a tratar da Ordem do dia, submeteu à consulta dos conselheiros a 

regulamentação da atuação de membros suplentes no CONPUS, conforme disposto 

no Ofício 427/2022-DIREG, de 21/10/2022. Embora este assunto tenha sido tratado 

anteriormente por e-mail, o CODIR solicitou o registro em ata da deliberação do 

CONPUS nesse sentido. Assim, o presidente encaminhou à votação a solicitação de 25 

regulamentação da presença e atuação de membros suplentes no Conselho do 

Campus do Sistema CEFET/RJ. Resultado da votação: encaminhamento aprovado 

por unanimidade. Sem outros assuntos a tratar, o presidente agradeceu a 

participação de todos e encerrou a sessão às onze horas e trinta e um minutos. 

Lavro a presente ata, que segue assinada por mim, Marcia Maria Pereira de Almeida 30 

(secretária) e pelo diretor da UnED Petrópolis, Felipe da Rocha Henriques 

(Presidente). 

 

__________________________         ___________________________ 

  Felipe da Rocha Henriques          Marcia Maria Pereira de Almeida 35 

     Presidente         Secretária 
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