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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS PETRÓPOLIS 

No décimo oitavo dia do mês de dezembro de dois mil e dezenove, no Salão Nobre 

do campus Petrópolis, foi realizada a quarta reunião extraordinária do Conselho do 

campus Petrópolis - CONPUS, presidida pelo diretor do campus (substituto), 

Welerson Fernandes Kneipp, com a participação dos membros natos: gerente 5 

administrativo (substituto), Ueliton da Costa Leonídio; coordenador do curso Técnico 

em Telecomunicações, Fernando Amaro Pessoa; coordenador do curso de 

Licenciatura em Física, Felipe Mondaini; coordenador do curso de Bacharelado em 

Engenharia de Computação, Cláudio Maia Alves José; e dos membros eleitos: 

representando os docentes do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), Felipe 10 

da Silva Ferreira (titular) e Carolina Moreira Torres (suplente); representando os 

técnico-administrativos (TAEs), Rômulo Mendes Figueiredo e Márcia Rodrigues 

Ferreira Alves e Faria (titulares), Leonardo Souza Santos e Priscila dos Santos Smith 

Pereira (suplentes); representando a Extensão, Patrícia Ferreira de Souza Lima 

(titular). Representando os discentes da graduação, Ester Cristina Mello Guerra. 15 

Vacantes os representantes eleitos da Pesquisa e dos discentes do ensino médio e 

técnico. Ausente o representante nato do Curso de Bacharelado em Turismo. Às 

nove horas e quatorze minutos, após verificado o quórum, o presidente, professor 

Welerson Kneipp, iniciou a reunião apresentando o primeiro ponto de pauta: 

discussão, encaminhamentos e votação de adequação do Manual do Aluno do 20 

Ensino Médio Técnico ao regime de avaliação trimestral, da recuperação e da 

aprovação e reprovação em regime de dependência. Welerson Kneipp concedeu a 

palavra ao representante do CONPUS e membro do Conselho de Ensino (CONEN), 

professor Felipe Ferreira, que participou da ultima reunião do CONEN. O conselheiro 

Felipe Ferreira falou a respeito da necessidade de aprovar os ajustes propostos para 25 

adequar o Manual do Aluno à avaliação trimestral. A representante dos TAEs, 

pedagoga Márcia Alves, complementou que a proposta de aprovação, ora 

apresentada, servirá como um respaldo provisório para a avaliação trimestral, 

entendendo que a decisão deveria ocorrer de forma sistêmica, para ser definitiva. 

Demonstrou preocupação com o fato da Diretoria de Ensino (DIREN) posicionar-se 30 

somente em relação ao campus Maracanã. O representante Felipe Ferreira acredita 

que a DIREN tenha cometido um equívoco de proposição, ao tratar de assuntos 

sistêmicos como locais, na reunião. Reforçou que a aprovação desse 

encaminhamento no CONPUS dará um respaldo para o campus. A representante 

Márcia Alves percebeu que o documento discutido no CONEN trata de assuntos não 35 

mencionados no documento anterior, tais como o detalhamento da segunda 

chamada. Considera que outras questões também precisam ser detalhadas e que, 

por isso, pretende provocar discussões nesse sentido. O presidente concordou com 

a fala de Márcia Alves, entendendo que o Regime de Avaliação deveria ser único, ou 

seja, sistêmico. Antes de encaminhar a proposta para votação, Welerson Kneipp 40 

informou que o Regime, ora sugerido, é o mesmo adotado pelo campus Maracanã, e 

que o procedimento de dependência, proposto nos moldes do manual do aluno, será 

aplicado somente se a DTINF não puder adaptar o sistema (SIE) a esse Regime.  
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Márcia Alves acrescentou que a discussão a respeito do calendário surgiu somente 

no momento em que a DIREN apresentou a opção de adotar a avaliação bimestral 45 

ou trimestral, sem qualquer consulta prévia aos campi para possível análise e/ou 

discussões anteriores. Nesse sentido, registrou sua crítica, entendendo que a 

proposição dessas normativas deveria ser realizada em tempo hábil, para que as 

discussões pudessem ocorrer de forma mais coletiva, oportunizando a participação 

de todos os campi. Márcia Alves sugeriu ao presidente que seja apresentado dois 50 

encaminhamentos: um, para a aprovação da sistemática de avaliação; e outro, para 

a aprovação do procedimento de dependência. Acrescentou que a forma praticada 

atualmente necessita de um acompanhamento mais sistemático, sendo preciso 

aperfeiçoar a regulamentação interna, de modo a possibilitar a obtenção de dados 

que permitam analisar o desempenho e a frequência do aluno durante a 55 

dependência. Felipe Ferreira concorda com o posicionamento de Márcia Alves, 

considerando a dependência como uma política de fomento à permanência e ao 

êxito dos alunos. Observou que a dependência estava ocorrendo durante o horário 

de atendimento ao aluno, e não como aula de dependência semanal regulamentada. 

Welerson Kneipp acatou a sugestão de encaminhamentos apresentada por Márcia 60 

Alves, abrindo à votação dos conselheiros: 1. Adequação do Manual do Aluno do 

Ensino Médio Técnico ao regime de avaliação trimestral, com apuração da média 

anual: aprovado por unanimidade. 2. Recuperação, aprovação e reprovação em 

regime de dependência. Antes da votação, o presidente informou que será utilizado 

um diário de classe, tal como em outras turmas, e esclareceu que o regime de 65 

dependência será adotado a partir de sua aprovação no CONPUS, valendo, 

inclusive, para a turma do segundo ano do ensino integrado. Resultado da votação: 

aprovado por unanimidade. Passando a tratar do segundo ponto de pauta, o 

presidente esclareceu que a proposta de alteração do calendário de reuniões do 

CONPUS foi motivada pela SAPED, por coincidirem os horários das reuniões deste 70 

Conselho com os horários das reuniões de pais. Acrescentou que optou por manter 

as datas já previstas e apenas inverter os turnos, para evitar maiores modificações 

no calendário. Felipe Ferreira pediu para registrar que foi alterada a regra aprovada 

na reunião anterior deste Conselho. Encaminhado à votação, a alteração do 

calendário do CONPUS foi aprovada por unanimidade. Passando aos assuntos 75 

gerais, Ueliton Leonídio informou que o processo de Expansão e Modernização da 

Subestação será licitado em dezesseis de janeiro de dois mil e vinte. Sem outros 

assuntos, o presidente agradeceu a participação de todos e encerrou a sessão às 

dez horas e vinte e três minutos. Lavro a presente ata, que segue assinada por mim, 

Marcia Maria Pereira de Almeida, na qualidade de secretária, e pelo Sr. Presidente, 80 

Welerson Fernandes Kneipp.  

 

_______________________         ___________________________ 
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