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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS PETRÓPOLIS 

No quinto dia do mês de outubro de dois mil e vinte e um, foi realizada a quarta 

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 e Carolina Moreira 

Torres (titulares); representando os técnico-administrativos, Michele Marques 15 

Gonzales e Márcia Rodrigues Ferreira Alves e Faria (titulares); representando a 

Extensão, Luciana de Souza Castro. 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 cinco minutos, o presidente 

iniciou o expediente, indicando à votação a aprovação das atas da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 20 

reuniões extraordinárias de 2021. As atas da 2ª, 4ª e 5ª reuniões extraordinárias de 

2021 foram aprovadas por unanimidade (doze votos). A ata da 3ª reunião 

extraordinária de 2021 foi aprovada pela maioria do quórum participante, com onze 

votos de aprovação e uma abstenção, sem votos contrários. Passando a tratar da 

ordem do dia, o presidente informou que o representante dos TAEs, Ueliton da 25 

Costa Leonídio, será empossado na próxima reunião, por estar de férias. A 

representante dos TAEs, Michele Marques Gonzales, tomou posse como 

conselheira titular do CONPUS na presente data. Passando ao segundo ponto de 

pauta, a presidente do Comitê Local Covid-19, Luciana de Souza Castro, passou a 

tratar da elaboração/adaptação dos protocolos de biossegurança para o Cefet/RJ – 30 

campus Petrópolis. Luciana Castro informou que, com o auxilio do setor de 

infraestrutura do campus Petrópolis, iniciará a análise dos espaços das salas de aula 
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e dos setores para avaliar a qualidade de ar nesses ambientes. Também serão 

avaliados os aparelhos de ar condicionado, prevendo a necessidade de manutenção 

destes equipamentos. Respondendo ao questionamento feito pelo professor 35 

Welerson Kneipp, em relação à necessidade de utilização do laboratório de 

eletrônica, Luciana Castro esclareceu que o Comitê Local está aguardando análise 

da Direção Geral acerca da atualização da Portaria n. 365/2020. Somente após a 

manifestação da DIREG, poderão ser avaliadas novas tomadas de decisão. O 

coordenador do curso de engenharia, Jurair Rosa, reiterou a necessidade de 40 

utilização do laboratório de eletrônica, para suprir a demanda dos alunos do sexto 

período, que dependem deste laboratório para a finalização de uma das disciplinas 

do curso. Por tratar-se de área restrita com pouca circulação de ar, o professor Jurair 

Rosa prevê a limitação máxima de 10 alunos por turma para evitar aglomeração e 

atender aos protocolos de biossegurança vigentes. Luciana Castro esclareceu a 45 

importância de contar com portas e janelas nos ambientes para a devida circulação 

de ar. Frisou a necessidade de aguardar a atualização da referida Portaria para 

resguardar a tomada de decisões futuras, e indagou a possibilidade do laboratório 

de eletrônica ocupar outro espaço e/ou de remanejar alunos para espaços 

complementares. Welerson Kneipp esclareceu que o referido laboratório ainda não 50 

está totalmente montado, estimando que, até o retorno das atividades presenciais, 

esteja alocado em outro espaço (no primeiro andar) com mais janelas. Luciana 

Castro aprovou a ideia e sugeriu ao professor Welerson conversarem com o setor de 

infraestrutura, após o encerramento desta reunião. A representante do CONPUS e 

chefe da seção de patrimônio, Michele Marques Gonzales, mencionou a 55 

necessidade de organizar a mudança dos equipamentos do referido laboratório. O 

coordenador Jurair Rosa informou que o professor Cláudio Maia estará à disposição 

para a reorganização desse espaço e mencionou a solicitação da comunidade 

acadêmica no sentido de realizar as avaliações de forma presencial. Luciana Castro 

reiterou a necessidade de aguardar o posicionamento da DIREG, a fim de obter um 60 

respaldo institucional para avaliar a possibilidade do retorno híbrido das atividades, 

que envolverá um numero maior de pessoas (servidores, alunos e terceirizados).  O 

presidente reiterou a fala de Luciana, ressaltando a necessidade de pensar sobre o 

retorno híbrido de forma coletiva, ressaltando a importância das normas serem 

aprovadas pelo Conselho Diretor (CODIR). Frisou que a realização de avaliações 65 
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presenciais causará impacto no número de pessoas que circulam no campus 

(alunos, docentes, técnico-administrativos de vários setores e terceirizados). Luciana 

Castro agradeceu o apoio do presidente e complementou que o Comitê Local está 

atuando no sentido de avaliar as condições de estrutura física do campus, por meio 

de estudos que demandam tempo para o devido planejamento e providências 70 

cabíveis. Agradeceu, ainda, o apoio e a participação de todos. O diretor enfatizou 

que o Comitê Local somente foi portariado recentemente, ressaltando a necessidade 

da padronização de um protocolo geral a ser cumprido por todos os campi. Sem 

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

a sessão às dez horas e oito minutos. Assim, lavro a presente ata, que segue 75 

assinada por mim, Marcia Maria Pereira de Almeida, na qualidade de secretária, e 

pelo Sr. Presidente, Frederico Ferreira de Oliveira.  

 

 

_________________________         ___________________________ 80 

Frederico Ferreira de Oliveira          Marcia Maria Pereira de Almeida 

     Presidente           Secretária     
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