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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS PETRÓPOLIS 

No quarto dia do mês de agosto de dois mil e vinte e um, foi realizada a terceira 

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 Frederico Ferreira de Oliveira, com a participação dos 5 

membros natos: gerente administrativo, Carlos Silva de Jesus; gerente acadêmico, 

Welerson Fernandes Kneipp; coordenador do curso Técnico em Telecomunicações, 

Fernando Amaro Pessoa; coordenadora do curso de Bacharelado em Turismo, 

Alexandra Maria de Abreu Rocha; coordenador do curso de Licenciatura em Física, 

Raul dos Santos Neto; coordenador do curso de Licenciatura em Matemática, 10 

Eduardo Teles da Silva; coordenador do curso de 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, Márcia Rodrigues Ferreira Alves e Faria (titular), Daphne 15 

Holzer Velihovetchi e Carlos Eduardo Ferreira Monteiro (suplentes); representando a 

Extensão, Douglas de Oliveira Cardoso. 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 doze minutos, o presidente 

iniciou o expediente, indicando à votação a aprovação da ata da 2ª reunião ordinária 20 

de 2021. A ata foi aprovada pela maioria do quórum participante, com oito votos de 

aprovação e duas abstenções, sem votos contrários. Passando às comunicações, o 

gerente administrativo, Carlos de Jesus, apresentou a proposta de execução 

orçamentária para 2021. Nesse sentido, falou sobre os recursos de investimentos 

definidos pela LOA 2021, com redução de aproximadamente 72,5% em relação à 25 

LOA 2020. Detalhou a distribuição de recursos de investimentos no campus 

Petrópolis, mencionando valores de processos de custeio e investimento. Informou 

que a obra de modernização da Subestação foi incluída na alocação do custo fixo, 

conforme descrito na planilha apresentada nesta reunião, que oportunamente será 

compartilhada aos membros do Conselho para apreciação. Em relação às 30 

comunicações da direção do campus, o presidente falou sobre a normativa que trata 

do Plano Institucional de Capacitação Docente (PICD). A respeito disso, adiantou 
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que será convocada uma reunião extraordinária para o dia 26 de agosto de 2021, às 

9h da manhã, para aprovação do PICD pelo CONPUS e posterior encaminhamento 

à DIPPG. O presidente informou, ainda, sobre a indicação dos membros da 35 

Comissão que tratará dos trabalhos relacionados às eleições para diretores de 

campi, conforme Resolução do CODIR n. 30/2021. A Comissão será composta por 

seis representantes: dois técnico-administrativos, dois docentes e dois discentes. Os 

interessados em compor a Comissão deverão se manifestar até o dia 20 de agosto, 

por e-mail ao Gabinete da Direção do campus. Após as indicações dos membros, 40 

será convocada uma reunião extraordinária para o dia 24 de agosto de 2021, às 

14h, para homologação das inscrições pelo CONPUS. Passando a tratar da Ordem 

do Dia, o presidente empossou os conselheiros: Eduardo Teles da Silva, como 

representante nato da Coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática, e 

Raul dos Santos Neto, como representante nato da Coordenação do Curso de 45 

Licenciatura em Física. Em seguida, concedeu a palavra ao professor Cristiano 

Barbosa de Moura para apresentar o pedido de criação de Comissão Local, para 

análise do processo de implementação do novo ensino médio e das diretrizes da 

base nacional comum curricular. O conselheiro Cristiano Moura pediu aos 

profissionais da área pedagógica (docentes e técnico-administrativos) que 50 

apresentem suas contribuições em relação às temáticas que envolvem as políticas 

públicas e a nova base curricular do ensino médio. O professor Raul Neto 

mencionou a necessidade de uma discussão mais ampla sobre o assunto, no 

sentido de promover um fórum nacional, contando com a participação dos outros 

campi do Cefet/RJ e de outras instituições de ensino. O professor Felipe Ferreira 55 

também se manifestou nesse sentido. A pedagoga Márcia Alves reiterou as falas 

dos professores Cristiano Moura, Raul Neto e Felipe Ferreira, informando que a 

SAPED estará incluída nesse processo de discussões. O presidente agradeceu a 

representação da SAPED nesta ampla discussão, aberta à participação de todos 

aqueles que pretendam colaborar com a Comissão Local. Após considerações 60 

apresentadas pelos conselheiros, o presidente propôs o encaminhamento para 

formação da Comissão Local destinada ao estudo das politicas públicas a respeito 

da nova base curricular, que será composta por três docentes do curso técnico em 

telecomunicações integrado ao ensino médio, dois técnico-administrativos da 

SAPED, um docente do curso de licenciatura em matemática e um docente do curso 65 
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de licenciatura em física. O encaminhamento proposto foi aprovado por onze votos, 

com uma abstenção, sem votos contrários à formação da Comissão. O conselheiro 

Cristiano Moura agradeceu a contribuição de todos os participantes da discussão. 

Em relação ao segundo ponto de pauta, a discussão foi adiada para a próxima 

reunião ordinária, prevista para ocorrer em 05 de outubro de 2021, devido à 70 

ausência do representante Edil de Souza Gonçalves, que trataria do pedido do 

Comitê Local Covid-19 em prol da elaboração/adaptação de protocolos de 

biossegurança do Cefet/RJ. Passando ao expediente final, em assuntos gerais, a 

conselheira Márcia Alves perguntou se caberia aos representantes do CONPUS 

encaminhar as inscrições dos membros da Comissão que tratará dos trabalhos 75 

relacionados às eleições para diretores de campi. O presidente esclareceu que 

caberá ao servidor/aluno interessado fazer sua própria inscrição, competindo aos 

membros do CONPUS apenas a homologação dos inscritos. O conselheiro Carlos 

de Jesus indagou a possibilidade de não haver interessados. O presidente 

esclareceu que esta possibilidade não foi prevista pelo CODIR, cabendo ao 80 

CONPUS somente encaminhar os nomes dos inscritos, já que a Resolução apenas 

prevê sua indicação. Márcia Alves ressaltou a importância de divulgar estas 

informações por outros meios, já que a representação discente da graduação está 

vacante no CONPUS. O presidente esclareceu que os centros acadêmicos já foram 

informados a esse respeito, mas solicitou o apoio das coordenações de curso e da 85 

SAPED no sentido de encaminhar um comunicado ao corpo estudantil, para ampliar 

a divulgação deste processo. O presidente agradeceu a todos que participaram, 

direta ou indiretamente, do processo de abertura de inscrição nos cursos de 

graduação e do ensino médio integrado, considerando o número satisfatório de 

matriculados no campus Petrópolis, e informou que serão iniciados os processos de 90 

chamada do SISU para o segundo semestre de 2021. Sem outros assuntos a tratar, 

encerrou a sessão às onze horas e dois 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.  

_________________________         ___________________________ 95 

Frederico Ferreira de Oliveira          Marcia Maria Pereira de Almeida 

     Presidente           Secretária     
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