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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONPUS PETRÓPOLIS 

No sétimo dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, 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 da Unidade Petrópolis, Felipe da Rocha Henriques, com a participação dos 5 

membros natos: gerente administrativo (substituto), Ueliton da Costa Leonídio; 

gerente acadêmico (substituto), Camila Borges Barreto de Carvalho; coordenadora 

do curso de Bacharelado em Turismo, Suzana Santos Campos; coordenador do 

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

Bacharelado em Engenharia de Computação, Jurair Rosa de Paula Júnior. Também 10 

participaram da reunião os seguintes membros eleitos: representando os docentes 

do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), Alice Moraes Rego de Souza e 

Marcília Elis Barcelos (titulares); representando os Técnico-Administrativos em 

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

Extensão, Luciana de Souza Castro (titular). Vacantes as representações da 15 

Pesquisa e dos discentes da Graduação. Ausentes os representantes das 

coordenações dos cursos: Técnico em Telecomunicações integrado e de 

Licenciatura em Matemática. Também ausentes os representantes dos discentes do 

ensino integrado. Constatado o quórum, às nove horas e treze minutos, o presidente 

iniciou o expediente. Em comunicações, falou a respeito da liberação de verba da 20 

SETEC e da abertura de processos referentes à rede elétrica (subestação), e à 

compra de itens de linha branca, mobiliário e TI. Agradeceu aos gerentes e às 

equipes da SEACO, SINFO, Biblioteca, pelos diversos trabalhos desenvolvidos. 

Também informou a respeito do transformador que será testado com uma chave de 

segurança (faca seccionadora). A conselheira Suzana Campos indagou acerca do 25 

local onde será instalada a subestação. O presidente esclareceu que será 

construída uma escada para elevar a subestação, a fim de evitar novos danos. 

Encerradas as comunicações, o presidente deu início à Ordem do dia, 

encaminhando à votação as atas das reuniões ordinárias (1ª e 2ª) e extraordinária 

(1ª) do CONPUS/2022. A conselheira Camila Carvalho recomendou alteração nas 30 

atas, de “campus Petrópolis” para “Unidade Petrópolis”. O presidente esclareceu que 

o termo campus foi mantido nas atas das reuniões, por conta da nomenclatura do 

CONPUS (Conselho do campus), e que irá analisar as alterações cabíveis. 
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Resultado da votação: atas aprovadas por unanimidade. Prosseguindo com a pauta, 

o presidente apresentou as Resoluções n. 02, 03 e 05/2022, que alteram as CADDs 35 

dos Cursos de Bacharelado em Turismo, Engenharia de Computação e Licenciatura 

em Física. Após considerações, ficou acordado que os Coordenadores dos Cursos 

indicariam os presidentes das Comissões, para inclusão nas Resoluções. 

Encaminhadas à votação, as Resoluções foram aprovadas por unanimidade. 

Tratando do último ponto de pauta, o presidente encaminhou à votação a Resolução 40 

n. 04/2022, que designa membros para composição da Comissão de estudo dos 

espaços da Unidade Petrópolis. A Resolução foi aprovada por unanimidade. 

Passando ao expediente final, em assuntos gerais, o presidente fez recomendações 

em relação aos protocolos de biossegurança e reiterou que as aulas presenciais 

serão retomadas no dia treze de junho. Sem outros assuntos a tratar, o presidente 45 

agradeceu a participação de todos e encerrou a sessão às nove horas e quarenta e 

oito minutos. Lavro a presente ata, que segue assinada por mim, Marcia Maria 

Pereira de Almeida (secretária) e pelo diretor Felipe da Rocha Henriques 

(Presidente). 
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__________________________         ___________________________ 

  Felipe da Rocha Henriques          Marcia Maria Pereira de Almeida 

     Presidente         Secretária 
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