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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS PETRÓPOLIS 

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

terceira reunião extraordinária 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 5 

natos: gerente acadêmico, Welerson Fernandes Kneipp; gerente administrativo 

(substituto), Ueliton da Costa Leonídio; coordenadora do curso de Bacharelado em 

Turismo, Alexandra Maria de Abreu Rocha; coordenador do curso de Bacharelado 

em Engenharia de Computação, Cláudio Maia Alves José; coordenador do curso de 

Licenciatura em Matemática, Demerson Nunes Gonçalves; e também com a 10 

participação dos membros eleitos: representando os docentes do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico (EBTT), Cristiano Barbosa de Moura (titular) e Alice Moraes 

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

Leonardo Souza Santos, Márcia Rodrigues Ferreira Alves e Faria (titulares), Daphne 

Holzer Velihovetchi e Carlos Eduardo Ferreira Monteiro (suplentes); representando a 15 

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

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

coordenadores do curso Técnico em Telecomunicações (integrado) e de 

Licenciatura em Física. Vacantes as representações da Pesquisa e dos discentes da 

graduação. Às nove horas e sete minutos, constatado o quórum, o presidente iniciou 20 

o expediente concedendo a palavra à relatora do Grupo de Trabalho, servidora 

Camila Borges Barreto de Carvalho, a fim de tratar da minuta das normas para 

apresentação remota de Trabalhos de Conclusão de Curso do Cefet/RJ - campus 

Petrópolis. Após a apresentação da minuta, o representante Leonardo Santos 

questionou quanto ao arquivamento da ata de aprovação do TCC (assinada 25 

digitalmente). Por tratar-se de um documento oficial, sugeriu a impressão da ata 

para que a SERAC possa arquivá-la na pasta do aluno concluinte. A conselheira 

Márcia Alves questionou quanto ao fluxo de comunicação aos setores envolvidos 

(SINFO e outros), no que diz respeito à preparação e disponibilização da sala. 

Questionou também quanto à disponibilização de equipamentos de informática e 30 

periféricos, tais como computador (desktop ou notebook), webcam, fone e 

microfone, para adequada utilização pelos discentes. Quanto à disponibilização dos 

itens de uso pessoal (fone e microfone), alertou para a possibilidade de serem 

vetores de transmissão da COVID-19. Apresentou o questionamento do uso 

somente dos softwares que forem liberados pela DTINF e já instalados nos 35 

computadores disponibilizados no campus Petrópolis. Apresentou ainda a 

necessidade de revisão textual, antes de encaminhar o documento à Comissão e à 

Direção de campus, para expedição da Resolução. Finalizadas as discussões, o 

presidente passou à votação, para aprovação da minuta das normas para 

apresentação remota de Trabalhos de Conclusão de Curso do Cefet/RJ - campus 40 

Petrópolis. Resultado: encaminhamento aprovado por unanimidade, conforme 

sugestões apresentadas. Passando ao expediente final, o presidente informou que 
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será realizada a segunda reunião ordinária deste Conselho no dia primeiro de 

dezembro, às nove horas. Após considerações de alguns membros, referentes ao 

horário e à data prevista para a reunião, o diretor solicitou que encaminhem suas 45 

justificativas em resposta à mensagem de convocação a ser enviada pelo 

presidente. Sem outros assuntos a tratar, agradeceu a participação de todos e 

encerrou a sessão às dez horas e vinte 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.  50 

 

_________________________         ___________________________ 

Frederico Ferreira de Oliveira          Marcia Maria Pereira de Almeida 
     Presidente           Secretária     
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