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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONPUS PETRÓPOLIS 

No décimo dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, foi realizada a quarta 

reunião ordinária do CONPUS Petrópolis, 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 membros natos: gerente 5 

acadêmico, Jurair Rosa de Paula Júnior; gerente administrativo, Michele Marques 

Gonzales; coordenador do curso de Bacharelado em Engenharia de Computação, 

Luís Domingues Tomé Jardim Tarrataca; coordenadora do curso de Bacharelado em 

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

Matemática, Welerson Fernandes Kneipp. Também participaram da reunião os 10 

seguintes membros eleitos: representando os docentes do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico (EBTT), Alice Moraes Rego de Souza (titular); representando os 

Técnico-Administrativos em Educação (TAEs), Ueliton da Costa Leonídio (titular). 

Ausentes os representantes da Extensão e da coordenação do curso de Licenciatura 

em Física. Vacantes as representações da Pesquisa e dos discentes dos cursos da 15 

graduação e do ensino integrado. O coordenador do curso Técnico em 

Telecomunicações integrado, Fábio Alex Pereira dos Santos, justificou sua ausência. 

Constatado o quórum, às quatorze horas e dezessete minutos, o presidente iniciou o 

expediente. Em comunicações, falou sobre os avanços na reestruturação da UnED 

Petrópolis, a serem divulgados via “Por Dentro do Campus (PDC)”. Mencionou os 20 

processos emergenciais abertos nos últimos cinco meses e agradeceu à SEACO, às 

gerências (administrativa e acadêmica) e às coordenações de curso, pelos diversos 

trabalhos desempenhados nesse sentido. Destacou os esforços voltados para o 

retorno às aulas presenciais e o restabelecimento parcial da energia elétrica e da 

internet. Citou a reabertura do laboratório de computadores para uso de algumas 25 

disciplinas, e da biblioteca, como espaço para estudos. Informou que, devido à obra 

na subestação, será interrompida a energia no decorrer do segundo semestre, 

ocasionando o retorno ao ensino remoto, para os cursos de graduação. Os gerentes 

Jurair e Michele reforçaram o êxito nos processos e os agradecimentos às equipes. 

Michele esclareceu que o processo da subestação está em fase de análise da 30 

Procuradoria Jurídica (PROJU). Cumprida esta etapa, será providenciada a 

assinatura de contrato. A respeito da internet, Jurair complementou que já enviou a 
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lista de servidores ao Setor de Informática (SINFO), para cadastro de logins/senhas 

de acesso, e que será encaminhado um e-mail informativo sobre "como usar". 

Michele reforçou que, nesse momento, a internet será utilizada somente pelos 35 

servidores. Quanto à retomada ao ensino remoto, respondendo a indagação do 

coordenador Welerson, o diretor Felipe esclareceu que a Unidade Petrópolis está 

amparada pela Resolução CODIR/CEFET-RJ, nº 07, de 25 de março de 2022, 

considerando o disposto no art. 1º: “Autorizar, em caráter excepcional, a 

manutenção das atividades acadêmicas e administrativas no modelo remoto na 40 

Unidade de Petrópolis, enquanto durar o estado de calamidade pública da cidade e 

a impossibilidade fática de realização de atividades na UnED”. Após considerações 

de Welerson, o presidente informou que irá consultar a PROJU, buscando seu 

parecer quanto à retomada do ensino remoto durante o período de interrupção da 

energia elétrica. Também informou que serão estudadas formas alternativas para 45 

suprir a falta de energia. Michele complementou que a obra na subestação, por ser 

emergencial, deverá ser concluída em até seis meses. Encerradas as 

comunicações, o presidente iniciou à Ordem do dia, com a posse dos conselheiros 

natos: Jurair Rosa de Paula Junior (gerente acadêmico), Welerson Fernandes 

Kneipp (coordenador do curso de Licenciatura em Matemática) e Luís Domingues 50 

Tomé Jardim Tarrataca (coordenador do curso de Engenharia de Computação). Por 

estar em sala de aula, o professor Fábio Alex Pereira dos Santos (coordenador do 

curso Técnico em Telecomunicações integrado) será empossado na próxima 

reunião deste Conselho. Prosseguindo com a pauta, o presidente encaminhou à 

votação a ata da 3ª reunião ordinária do CONPUS/2022. Resultado da votação: ata 55 

aprovada por seis votos, com uma abstenção (Welerson). Em seguida, o presidente 

indicou à votação a Resolução n° 06/2022, que altera a composição da Comissão 

especial para estudo dos espaços, e a Resolução n° 07/2022, que altera a CADD do 

Curso de Engenharia de Computação. Resultado da votação: as Resoluções foram 

aprovadas por unanimidade. Devido à ausência do Professor Marcelo Faria Porretti, 60 

o último ponto (Congresso brasileiro de atividades de aventura/Congresso 

internacional de atividades de aventura) foi retirado da pauta de hoje. Passando ao 

expediente final, o presidente verificou que já foi divulgado o PDC (mencionado no 

início desta reunião), a respeito da reestruturação da UnED. Ainda em assuntos 

gerais, a coordenadora Suzana perguntou a respeito do Plano de Capacitação 65 
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Docente dos Colegiados Acadêmicos (PCDCA). O presidente esclareceu que, 

devido a modificações no texto, a divulgação dos PCDCAs foi adiada, até aprovação 

do Conselho Diretor (CODIR). Falou sobre o Plano de Desenvolvimento de Pessoas 

(PDP) 2023, divulgado pela Divisão de Capacitação e Desenvolvimento 

(DICAP/DGP), referente ao cadastro das necessidades de capacitação no Portal 70 

SIPEC. O presidente reforçou que serão realizadas reuniões “tira-dúvidas” nos dias 

12 e 15/08/2022, com a DICAP. Encerrando os assuntos gerais, o coordenador 

Welerson agradeceu ao gerente Jurair, pela instalação de software a ser utilizado 

em uma das disciplinas do curso de Licenciatura em Matemática. Sem outros 

assuntos a tratar, o presidente agradeceu a participação de todos e encerrou a 75 

sessão às quinze horas e quarenta minutos. Lavro a presente ata, que segue 

assinada por mim, Marcia Maria Pereira de Almeida (secretária) e pelo diretor da 

UnED Petrópolis, Felipe da Rocha Henriques (Presidente). 

 

__________________________         ___________________________ 80 

  Felipe da Rocha Henriques          Marcia Maria Pereira de Almeida 

     Presidente         Secretária 
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