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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS PETRÓPOLIS 

No primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, foi realizada a quinta 

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 Felipe da Rocha Henriques, com a participação dos 5 

membros natos: gerente acadêmico, Diego Barreto Haddad; gerente administrativo 

(substituto), Ueliton da Costa Leonídio; 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, Ueliton 15 

da Costa Leonídio 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 quatorze horas e cinco 

minutos, o presidente iniciou o expediente, indicando à votação a aprovação das 20 

atas da 3ª e 4ª e reuniões ordinárias de 2021. As atas foram aprovadas por 

unanimidade, com onze votos. A conselheira Márcia Alves estava ausente neste 

momento, por estar sem conexão. Em seguida, o presidente registrou seus 

agradecimentos ao Professor Frederico Ferreira Oliveira, por sua atuação como 

diretor desta UnED e pela condução das discussões e deliberações neste Conselho. 25 

Estendeu seus agradecimentos aos ex-gerentes administrativo e acadêmico, Carlos 

de Jesus e Welerson Kneipp, pelos trabalhos desenvolvidos na gestão anterior. 

Passando às comunicações, o presidente informou que o representante suplente 

Thiago de Freitas passará a ser o titular da representação discente do ensino médio, 

uma vez que Caio Ismério Dantas deixou de fazer parte do corpo discente do ensino 30 

integrado. Desse modo, a suplência desta representação ficará vacante até nova 

indicação ou eleição, a ser decidido após consulta ao Regulamento do CONPUS. 
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Também informou que estará vacante a suplência da representação dos TAEs, já 

que o representante Ueliton da Costa Leonídio assumirá como titular e a conselheira 

Michele Marques Gonzales ocupará a cadeira de membro nato destinada ao gerente 35 

administrativo. Concedendo a palavra ao gerente acadêmico, o professor Diego 

Haddad ressaltou a importância de trabalhar para o aprimoramento da oferta de 

serviços prestados aos alunos e à sociedade. Também nesse sentido, o gerente 

administrativo (substituto) Ueliton Leonídio reiterou a importância de primar pela 

qualidade e efetividade da prestação dos serviços públicos, e de manter um 40 

processo democrático e participativo. Seguindo com a ordem do dia, o presidente 

deu posse ao conselheiro Ueliton da Costa Leonídio, como representante titular dos 

TAEs neste Conselho. Prosseguindo com a pauta, o presidente apresentou o 

calendário de reuniões do CONPUS de 2022 e o encaminhou à votação. O 

calendário foi aprovado por unanimidade (doze votos). Passando ao terceiro ponto 45 

de pauta, o presidente concedeu a palavra ao professor Renan Moutinho para tratar 

da criação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI) do campus 

Petrópolis. Após o professor Renan apresentar um breve histórico a respeito do 

referido Núcleo, os conselheiros o parabenizaram por essa importante iniciativa. 

Passando ao regime de votação, a criação do NEABI foi aprovada por unanimidade. 50 

Em assuntos gerais, o presidente informou que não há previsão de data para retorno 

às atividades presenciais, por estar aguardando um posicionamento da Prefeitura 

Municipal de Petrópolis (PMP) quanto ao atendimento ao plano de retorno das 

atividades de ensino. Nesse sentido, informou que já foram tomadas providências 

tais como informativos e sinalizações visuais exigidos pela PMP, para adequação às 55 

medidas e normas de biossegurança. A Direção-Geral do Cefet/RJ também será 

consultada sobre o andamento do processo de compra dos equipamentos e 

materiais necessários, para planejamento do retorno gradual das atividades. 

Complementando a fala do presidente, o gerente acadêmico mencionou 

providências tomadas para adequação dos laboratórios às atuais necessidades, e a 60 

submissão de propostas e projetos para órgãos de fomento, visando suprir a 

escassez de recursos públicos. A respeito da organização do calendário da 

graduação, informou que a Seção de Articulação Pedagógica (SAPED) apresentará 

suas colaborações e que amanhã haverá uma reunião entre a Coordenação do 

curso técnico-integrado e a SAPED para definição do calendário do ensino médio.  65 
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O presidente frisou a importância da submissão de projetos aos órgãos de fomento, 

visando beneficiar a infraestrutura da UnED Petrópolis, e agradeceu aos professores 

Cristiano Moura, Elizabeth Souza e Marcília Barcellos, por sua atuação no Conselho 

Municipal de Educação. Sem outros assuntos a tratar, o presidente agradeceu a 

participação de todos e encerrou a sessão às quinze horas e três minutos. Assim, 70 

lavro a presente ata, que segue assinada por mim, Marcia Maria Pereira de Almeida, 

na qualidade de secretária, e pelo Sr. Presidente, Felipe da Rocha Henriques.  

 

 

_________________________         ___________________________ 75 

   Felipe da Rocha Henriques          Marcia Maria Pereira de Almeida 

     Presidente           Secretária     


		2021-12-15T12:12:57-0200
	MARCIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA:00930588703


		2021-12-15T13:51:42-0300
	FELIPE DA ROCHA HENRIQUES:08668257706




