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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONPUS PETRÓPOLIS 

No quarto dia do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, foi realizada a quinta 

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 Técnico em 

Telecomunicações integrado ao Ensino Médio, Fábio Alex Pereira dos Santos. 10 

Também participaram da reunião os seguintes membros eleitos: representando os 

docentes do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), Alice Moraes Rego de 

Souza e Marcília Elis Barcelos (titulares); representando os Técnico-Administrativos 

em Educação (TAEs), Márcia Rodrigues Ferreira Alves e Faria (titular). O 

conselheiro Ueliton da Costa Leonídio, representante (titular) dos TAEs, não 15 

participou desta reunião, por estar em período de férias. Ausentes os representantes 

da Extensão, da Coordenação do Curso de Licenciatura em Física e da 

Coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática. Vacantes as representações 

da Pesquisa e dos discentes dos cursos da graduação e do ensino médio integrado. 

Constatado o quórum, às nove horas e dez minutos, o presidente iniciou o 20 

expediente. Em comunicações, falou a respeito da descentralização da verba da 

SETEC e da emissão da nota de empenho para as obras da Subestação. A 

conselheira Michele acrescentou que, apesar do contrato ainda não estar assinado, 

a obra será iniciada com base na nota de empenho emitida. O presidente também 

agradeceu o apoio dos conselheiros ao pleito do CONPUS Valença, relacionado à 25 

inclusão de ponto de pauta na reunião do CODIR. O professor Jurair falou a respeito 

da realização da SEPEX/2022, destacando a importância da participação das 

comunidades interna e externa neste evento. O professor Raul acrescentou que, 

devido a SEPEX ocorrer em dias letivos, a presença/frequência dos alunos estará 

pautada em sua participação neste evento. Encerradas as comunicações, o 30 

presidente iniciou à Ordem do dia, com a posse do conselheiro nato: Fábio Alex 

Pereira dos Santos (coordenador do curso Técnico em Telecomunicações integrado 
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ao ensino médio). Prosseguindo com a pauta, o presidente encaminhou à votação a 

ata da 4ª reunião ordinária do CONPUS/2022. Resultado da votação: ata aprovada 

por unanimidade. Prosseguindo com a pauta, a presidente da Comissão de Estudo 35 

dos Espaços, Michele Gonzales, apresentou o relatório que foi enviado aos 

conselheiros por e-mail. Com base nos resultados apresentados, falou sobre os 

espaços dos laboratórios do primeiro andar do Bloco B, e do laboratório de Física 

aplicada (sala 111), sugerindo a instalação de comportas após aprovação do IPHAN. 

O laboratório de alimentos e bebidas será mantido na sala 107, por não ter outro 40 

espaço que atenda às necessidades deste laboratório. Também mencionou a 

unificação e o compartilhamento de espaços relacionados a determinados 

laboratórios, conforme relatório. Quanto à Biblioteca, contemplada por emenda 

parlamentar, contará com a construção de um mezanino para proteção do acervo. 

Após mencionar outros resultados apurados pela Comissão, ressaltou que o tema 45 

não se esgota neste trabalho. Deste modo, havendo necessidade, a Comissão de 

Espaços poderá se reunir futuramente para novos estudos. O professor Jurair falou 

sobre a insuficiência de espaços das salas de aula, que ocasionam a divisão de 

alunos em turmas. Após a apresentação do relatório, o presidente agradeceu a 

participação dos membros desta Comissão, sobretudo à presidente Michele. 50 

Também agradeceu à professora Alice por ter assumido a titularidade de uma das 

representações docentes neste Conselho. Em seguida, o professor Marcelo Faria 

Porretti apresentou o último ponto da pauta de hoje (Congresso brasileiro de 

atividades de aventura/Congresso internacional de atividades de aventura). Com 

base na proposta apresentada, falou sobre a oportunidade de sediar este evento, 55 

previsto para ocorrer no início de junho/2024. Falou a respeito de espaços, 

parcerias, recursos previstos, sugestão de programações etc. Após o professor 

Marcelo solicitar a colaboração dos Colegiados na organização do evento, a 

professora Suzana sugeriu a propositura desta temática em um projeto de extensão. 

Em assuntos gerais, o presidente falou sobre o contato realizado com a Defesa Civil 60 

e entidades locais, a fim de obter um protocolo de segurança. Nesse sentido, 

pretende conseguir o apoio de entidades públicas e privadas, para orientações e 

procedimentos a serem tomados em caso de chuvas. Representando os docentes, a 

professora Marcília perguntou sobre o espaço destinado à copa, e sobre as verbas 

de diárias e passagens. A gerente Michele respondeu que “o espaço da copa pode 65 
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ser utilizado, porém ainda não temos equipamentos para instalar, pois os processos 

estão em andamento. Além da limitação de energia elétrica”. Quanto às verbas 

destinadas a diárias e passagens, Michele informou que os pedidos protocolados 

foram encaminhados à Unidade Maracanã e, caso novos pedidos sejam 

formalizados, estes também serão enviados à DIREG. Sem outros assuntos a tratar, 70 

o presidente agradeceu a participação de todos e encerrou a sessão às dez horas e 

quarenta e cinco 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). 

 75 

__________________________         ___________________________ 

  Felipe da Rocha Henriques          Marcia Maria Pereira de Almeida 

     Presidente         Secretária 
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