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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS PETRÓPOLIS 

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

terceira reunião extraordinária 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 5 

participação dos 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 Matemática, Eduardo Teles da Silva; 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 e 

Carolina Moreira Torres (titulares); representando os Técnico-Administrativos em 

Educação (TAEs), Márcia Rodrigues Ferreira Alves e Faria (titular); representando a 15 

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

(substituta). Ausentes os representantes da coordenação do curso de Licenciatura 

em Física e dos discentes do ensino médio integrado. Vacantes as representações 

da Pesquisa e dos discentes da graduação. Constatado o quórum, às quatorze 

horas e trinta e um minutos, o presidente iniciou o expediente. Sem comunicações a 20 

serem informadas, passou a tratar da Ordem do dia, concedendo a palavra ao 

gerente administrativo, Carlos de Jesus, para apresentar a planilha de gastos 

relacionados às compras e às contratações de serviços do campus Petrópolis 

durante o ano de 2021, conforme Plano Operativo Anual (POA). Carlos informou que 

os andamentos dos processos indicados na planilha podem ser consultados no 25 

Sistema de Acompanhamento Processual (SAP). No detalhamento de aplicação de 

recursos, falou sobre alocação do custo fixo, distribuição de recursos de 

custeio/investimentos, recursos extras e previsão de emendas parlamentares. Após 

encerrar as explicações sobre a utilização de recursos orçamentários para 2021, o 

presidente encaminhou a referida planilha para aprovação dos conselheiros. 30 

Resultado: encaminhamento aprovado por unanimidade. Passando ao expediente 

final, o presidente reiterou sua convocação para a próxima reunião extraordinária, 
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que ocorrerá no dia 26 de agosto de 2021, às 9h. Carlos de Jesus agradeceu o 

empenho das equipes da GERAD e GERAC, aos membros do CONPUS e demais 

participantes, pelos trabalhos empreendidos na aprovação do orçamento de 2021. O 35 

presidente reiterou os agradecimentos de Carlos e falou sobre projetos de emendas 

parlamentares. Agradeceu também ao NAPNE e aos setores envolvidos nos 

trabalhos voltados para acessibilidade e restauração da fachada do campus. Sem 

outros assuntos a tratar, o presidente agradeceu a participação de todos e encerrou 

a sessão às quatorze horas e cinquenta e seis minutos. Lavro a presente ata, que 40 

segue assinada por mim, Marcia Maria Pereira de Almeida, na qualidade de 

secretária, e pelo Sr. Presidente, Frederico Ferreira de Oliveira.  

 

____________________________  ______________________________ 

   Frederico Ferreira de Oliveira      Marcia Maria Pereira de Almeida 45 

Presidente      Secretária     
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