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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS PETRÓPOLIS 

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

quarta 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 Física, Raul dos Santos Neto; coordenador do curso de 10 

Licenciatura em Matemática, 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 em 15 

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

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

(substituta). 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 oito minutos, o presidente iniciou o expediente 20 

concedendo a palavra aos conselheiros para comunicações. O coordenador Raul 

dos Santos Neto justificou sua ausência nas reuniões extraordinárias do CONPUS, 

realizadas no dia 24/08/2021, devido sua participação em cursos da ENAP, 

previamente agendados para o mesmo horário das reuniões. Passando à Ordem do 

dia, o presidente apresentou os Planos de Capacitação Docente dos Colegiados 25 

Acadêmicos (PCDCA) do campus Petrópolis. Esclareceu alguns dados referentes ao 

preenchimento da planilha apresentada, de acordo com as instruções recebidas da 

Comissão Gestora. Os conselheiros Jurair Rosa e Welerson Kneipp apresentaram 

dúvidas em relação à utilização de dados da tabela RAD no preenchimento do 

PCDCA. O presidente informou algumas orientações nesse sentido. O coordenador 30 

Raul Neto falou a respeito da pontuação e do registro de artigos na RAD. O 

conselheiro Welerson Kneipp esclareceu alguns pontos relacionados à RAD utilizada 
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para progressão, ao relatório de atividades e ao plano de trabalho. Após as 

considerações dos conselheiros, o presidente encaminhou os Planos de 

Capacitação Docente dos Colegiados Acadêmicos (PCDCA) do campus Petrópolis 35 

para aprovação dos membros. Passando ao regime de votação, o encaminhamento 

foi aprovado por 11 votos, sem abstenções ou votos contrários. Passando ao 

expediente final, sem outros assuntos a tratar, encerrou a sessão às dez horas e 

vinte e dois minutos. Lavro a presente ata, que segue assinada por mim, Marcia 

Maria Pereira de Almeida, na qualidade de secretária, e pelo Sr. Presidente, 40 

Frederico Ferreira de Oliveira.  

 

_________________________         ___________________________ 

Frederico Ferreira de Oliveira          Marcia Maria Pereira de Almeida 

     Presidente           Secretária     45 
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