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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS PETRÓPOLIS 

Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às quatorze horas e 

dezesseis minutos, no salão nobre do campus Petrópolis, foi realizada a terceira 

reunião ordinária do Conselho do campus Petrópolis - CONPUS, presidida pelo 

diretor do campus, Frederico Ferreira de Oliveira, e com a presença dos membros 5 

natos: gerente acadêmico, Welerson Fernandes Kneipp; gerente administrativo, 

Carlos Silva de Jesus; coordenador do curso Técnico em Telecomunicações, Felipe 

da Rocha Henriques; coordenadora do curso de Bacharelado em Turismo, 

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

Leandro Tavares da Silva; coordenadora do curso de Bacharelado em Engenharia 10 

de Computação, Laura Silva de Assis; e dos membros eleitos, representando os 

docentes do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT): Glauco dos Santos 

Ferreira da Silva e Felipe da Silva Ferreira (titulares); representando os técnico-

administrativos: Márcia Rodrigues Ferreira Alves e Faria (titular), Priscila dos Santos 

Smith Pereira e Leonardo Souza Santos (suplentes); representando a Extensão: 15 

Jarlene Rodrigues Reis (suplente); representando os discentes da graduação: 

Taiana Cardoso Ferreira (titular) e Guilherme da Rosa Ferreira (suplente). Ausentes: 

representantes eleitos da Pesquisa. Vacantes: discentes do ensino médio e técnico. 

Constatado quórum para a sessão, o presidente iniciou a reunião com o 

encaminhamento de aprovação das atas da segunda reunião ordinária e da segunda 20 

reunião extraordinária. Resultado da votação: ambas as atas aprovadas por 

unanimidade. Passando às comunicações, o diretor informou a respeito do Edital de 

Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), destacando que o 

período de inscrições para a participação nas Comissões Locais encerrará dia vinte 

e um de junho, conforme divulgado no portal do Cefet/RJ. Falou a respeito da quarta 25 

sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) ocorrida no 

dia sete de junho, e da reunião do Conselho Diretor (CODIR) que ocorrerá amanhã, 

dia quinze de junho, tendo como um dos pontos de pauta o ponto eletrônico. 

Comunicações da Gerência Acadêmica (GERAC): Welerson Kneipp comunicou as 

alterações ocorridas nas lotações de servidores técnico-administrativos (TAEs) da 30 

área acadêmica: Valéria Barbosa de Andrade (técnica em secretariado) removida da 

GERAC para a SERAC; Cristiane do Nascimento Gomes Borges (pedagoga) 

removida do campus Maracanã para a SERAC do campus Petrópolis; Leonardo 

Souza Santos (arquivista) lotado atualmente no Gabinete da Direção, para 

adequação ao novo organograma institucional e atendimento à futura implantação 35 

do Sistema de Informações para o Ensino (SIE). A pedagoga Márcia Alves 

perguntou se há previsão de ingresso de outros TAEs para o campus Petrópolis, 

reiterando a necessidade de um servidor TAE para o cargo de psicólogo. O gerente 

acadêmico respondeu que, atualmente, apenas está prevista a possibilidade de 
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redistribuição de uma servidora do cargo assistente administrativo. O docente Felipe 40 

Ferreira corroborou a fala de Márcia Alves, por entender necessária a atuação de 

um psicólogo neste campus. Welerson concordou com os argumentos apresentados 

e informou que já solicitou o preenchimento da vaga de psicólogo, em substituição à 

servidora Melissa (removida a pedido para o campus Maracanã). A pedagoga 

Márcia Alves destacou que a Seção de Articulação Pedagógica (SAPED) vem 45 

acolhendo as demandas da área de psicologia e, portanto, providenciará um 

documento retratando esta situação, para providências cabíveis. Ficou acordado 

entre os coordenadores presentes que a demanda de um psicólogo para o campus 

Petrópolis será um dos assuntos a serem tratados na próxima reunião de 

colegiados. Aberto a comunicados e assuntos gerais, o docente Glauco Santos 50 

comunicou que o projeto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) foi contemplado e que o projeto de residência pedagógica foi 

aprovado. A coordenadora Laura Assis perguntou a respeito do estoque de materiais 

de expediente que ficará nas coordenações e sobre o uso compartilhado de 

impressora no Bloco ‘B’. Após debate entre os presentes sobre este assunto, o 55 

gerente administrativo, Carlos de Jesus, justificou o objetivo do estoque de itens 

essenciais nas coordenações, reiterando a importância da utilização racional de 

materiais de expediente e destacando a necessidade de controle na utilização de 

papel A4 e de marcadores de quadro, devido a sua escassez. Destacou que os 

demais itens continuarão a ser solicitados pelas coordenações ao Almoxarifado. 60 

Informou que será divulgado um comunicado a respeito do uso compartilhado da 

impressora (no terceiro andar do Bloco B) e sobre o estoque de itens essenciais que 

ficará a disposição nas coordenações, visando facilitar sua utilização. Após verificar 

que o tempo de duração do Expediente Inicial já havia se esgotado, o presidente 

encerrou as comunicações e passou à Ordem do Dia, anunciando o primeiro ponto 65 

de pauta: discussão, encaminhamentos e votação dos Planos de Capacitação 

Docente dos Colegiados Acadêmicos (PCDCA) do campus Petrópolis. Na qualidade 

de diretor, apresentou a planilha consolidada do PICD. Os docentes Jarlene Reis e 

Glauco Santos entendem que a planilha deverá ser aprovada sem restrições, já que 

o PICD foi elaborado pelos Núcleos de Desenvolvimento Estruturante (NDEs) e 70 

aprovado pelos Colegiados, bem como por atender às instruções contidas na 

Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), de número vinte e 

cinco, de dois mil e quinze. Este entendimento foi acatado pelos coordenadores 

presentes, que sugeriram apenas uma ressalva para o Curso Técnico em 

Telecomunicações integrado ao Ensino Médio, quanto aos docentes que retornarão 75 

em dois mil e dezenove. Encaminhado à votação, o PICD foi aprovado por sete 

votos, com três abstenções. Passando a tratar do segundo ponto de pauta: 

discussão, encaminhamentos e votação das sugestões para revisão do 

Regulamento Disciplinar Discente do Cefet/RJ, a presidente da comissão, Márcia 
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Alves, apresentou o documento de normas disciplinares. Falou sobre as sugestões 80 

de alteração no texto do regulamento disciplinar discente do Cefet/RJ, visando 

complementar e tornar mais clara sua redação. Márcia Alves esclareceu que o 

trabalho encerrado pela Comissão resultou em dois documentos (um complementa o 

outro) e destacou a necessidade de uma discussão sistêmica, já que atingirá a todos 

os campi. A discente Taiana Ferreira alegou que o documento apresentado foi 85 

elaborado sem a participação de representante discente da graduação e sugeriu um 

encaminhamento para criação de nova comissão que inclua a participação da 

graduação. O coordenador Leandro Tavares considera desnecessária a formação 

de uma nova comissão para tratar do mesmo tema. Após ser discutido este assunto, 

a presidente da Comissão sugeriu o encaminhamento de não constituir outra 90 

comissão, mas dar mais tempo para que os membros deste Conselho que não 

tiveram oportunidades de contribuir com o documento o levassem para discussão 

com seus pares e encaminhassem suas sugestões para o diretor. Após análise das 

várias sugestões apresentadas, foi acatado (como segundo encaminhamento) que o 

documento retorne para proposições que deverão ser encaminhadas para o e-mail 95 

da Direção. Assim, o presidente indicou à votação o primeiro encaminhamento: 

aprovação do documento conforme apresentado pela comissão. Ao perguntar 

quantos conselheiros aprovariam este encaminhamento, apenas três membros se 

manifestaram a favor. O presidente, então, indicou à votação o segundo 

encaminhamento: devolução do documento para proposições a serem enviadas 100 

para o e-mail da Direção (direcaocefetpet@cefet-rj.br) até o dia vinte e três de julho. 

Após este período, as proposições serão compiladas para que o documento possa 

ser encaminhado como anexo à convocação da quarta reunião ordinária do 

CONPUS. Resultado da votação: segundo encaminhamento aprovado por seis 

votos. Seguindo com a Ordem do Dia, o presidente concedeu a palavra ao gerente 105 

acadêmico, Welerson Kneipp, para tratar do terceiro ponto de pauta: discussão, 

encaminhamentos e votação da alteração dos Calendários Acadêmicos (Graduação 

e Técnico Integrado ao Ensino Médio) do campus Petrópolis. Welerson falou sobre 

alterações realizadas no calendário acadêmico dos cursos de graduação. Devido à 

suspensão de três dias de aula, o último dia de aula foi alterado para vinte e sete de 110 

junho e o término do prazo para lançamento de notas alterado para oito de julho. 

Após considerações apresentadas pelos membros presentes, foi proposto alterar o 

último dia de aula para o dia sete de julho, sendo aprovado por nove votos, com uma 

abstenção (do docente Glauco Santos). Quanto ao calendário do curso técnico 

integrado, Welerson informou que o período de lançamento de notas foi alterado 115 

para o dia vinte e seis de julho e a reunião de pais alterada para o dia primeiro de 

agosto. Resultado da votação: calendário aprovado por nove votos, com uma 

abstenção. Passando ao expediente final (assuntos gerais), o diretor falou a respeito 

da “V Pesquisa de Perfil Socioeconômico dos Graduandos”, cujo prazo para 
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participação terminará no dia trinta de junho. Destacou a importância do 120 

preenchimento do formulário (censo) para mapear as necessidades reais da 

assistência estudantil, bem como para pleitear ampliação de recursos ao Ministério 

da Educação (MEC). Frisou ainda que poderá implicar no corte de bolsas, caso não 

seja atingido o número mínimo de formulários preenchidos. Anunciou a realização 

do evento “Rio Info Petrópolis”, nos dias vinte e dois e vinte e três de agosto, no 125 

salão nobre e no hall do campus Petrópolis. Destacou que os  candidatos  inscritos  

no  Sistema de Seleção Unificada (SISU) deverão comparecer à Unidade de Ensino 

para confirmação presencial de seu interesse em participar da lista de espera, 

conforme previsto no Edital número nove de dois mil e dezoito, disponível no portal 

Cefet/RJ. Esgotado o prazo de prorrogação da reunião, o diretor comunicou que o 130 

último ponto de pauta: apresentação, encaminhamento e votação do pedido de uso 

das dependências deste campus, para a realização de encontro do Grupo de 

Danças Circulares de Petrópolis, será tratado na próxima reunião ordinária. Assim, o 

presidente Frederico agradeceu a participação de todos e encerrou a sessão às 

dezessete horas e dez minutos. Lavro a presente ata, que segue assinada por mim, 135 

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
   (Presidente)        (Secretária)      140 


