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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CEFET/RJ  

campus Petrópolis 

DIA: 23 de agosto de 2016 – HORÁRIO: 14h13m – 16h51m 

Ata da quarta reunião ordinária do Conselho do CEFET/RJ – campus Petrópolis, realizada no dia 

vinte e três de agosto de dois mil e dezesseis, das quatorze horas e treze minutos às dezesseis 

horas e cinquenta e  minutos, no salão nobre do campus Petrópolis, estando presentes os 

representantes natos: o diretor do campus, Prof. Frederico Ferreira de Oliveira; o gerente 

acadêmico, Welerson Fernandes Kneipp; o gerente administrativo, Carlos Silva de Jesus; o 

coordenador do curso técnico de telecomunicações, Felipe da Rocha Henriques; o coordenador 

do curso de ensino médio, Daniela Frey de S. Thiago; o coordenador do curso de bacharelado de 

turismo, Alexandra Maria de A. Rocha; o coordenador do curso de licenciatura em física, Daniel 

Neves Micha; o coordenador do curso de bacharelado em engenharia de computação, Laura 

Silva de Assis; e os conselheiros eleitos: Carolina Moreira Torres, Felipe da Silva Ferreira, 

Márcia Rodrigues Ferreira Alves e Faria, Priscila dos Santos Smith Pereira, Leonardo Souza 

Santos, Marcelo Faria Porretti, Jarlene Rodrigues Reis e Guilherme da Rosa Ferreira. O 

presidente do CONPUS, Frederico Ferreira de Oliveira, deu início à reunião verificando quorum 

mínimo necessário, expressando a importância da presença de todos os coordenadores de curso e 

informando que somente um coordenador apresentou a justificativa de ausência. O conselheiro 

Felipe da Silva Ferreira informou estar representando os docentes do campus e não a 

coordenação. O presidente do CONPUS abriu o processo de encaminhamento da ata da última 

reunião e informou que a mesma foi encaminhada via e-mail. O presidente solicitou que as 

alterações sejam enviadas para o e-mail da secretária. Os conselheiros Leonardo Souza e Rômulo 

Figueiredo informaram que não receberam o e-mail com as atas, sendo, em seguida, informado 

pelo presidente que o encaminhamento das atas seria novamente realizado a eles. Em seguida, 

iniciou a ordem geral estabelecida em pauta, com o expediente inicial com as comunicações. O 

primeiro assunto foi a respeito dos gastos de diárias e passagens, os quais têm apresentado 

algumas dificuldades, principalmente na emissão de passagens áreas. Dessa forma, está sendo 

possível somente o pagamento de diárias. O conselheiro Carlos de Jesus agradeceu a 

compreensão de todos diante dessa problemática. O presidente do CONPUS reiterou que as 

viagens sejam informadas aos coordenadores, por meio dos gerentes acadêmico e administrativo. 

O presidente informou ainda que, na necessidade de participação dos servidores em reuniões 

consideradas oficiais, que seja utilizado o veículo oficial para os deslocamentos, fazendo assim o 

uso racional e eficiente do recurso financeiro disponível destinado a viagens. O presidente 

sinalizou que as reuniões relacionadas aos grupos de trabalho não são referentes a uma 

necessidade oficial da instituição, devendo para tanto os servidores que participam de tais 

espaços dialógicos, solicitarem a formalização destes para as instâncias superiores às quais 

possam ter vínculos. O conselheiro Felipe Ferreira sugeriu que seja realizada uma apresentação 

aberta sobre as informações a respeito da concessão de diárias e passagens aos servidores, a fim 

de evitar futuros problemas. O conselheiro Carlos de Jesus sugeriu a realização de um Workshop 

para os demais servidores. O presidente explicou que a insconstância do repasse da verba por 

parte do MEC (duodécimo mensal não tem sido cumprido) tem dificultado o pagamento do 

ressarcimento das viagens e que a ordem de pagamento por parte da Diretoria de Administração 

e Planejamento (DIRAP) tem acontecido de forma cronológica, isto é, os empenhos são pagos a 

partir da data de recebimento dos pedidos junto à esta Diretoria. A conselheira Priscila dos 

Santos Smith Pereira sinalizou uma preocupação quanto à necessidade de participação nos 

grupos de trabalho em prol da própria instituição. O presidente informou que seria interessante 
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uma formalização dos grupos de trabalho a fim de a convocação acontecer formalmente e para 

ser possível o pagamento de diárias e passagens. O presidente informou ainda quanto à 

necessidade de haver justificativa de saída do campus por parte do servidor e que esse 

deslocamento deve ser lançado no sistema SCDP. O segundo assunto foi a respeito do 

andamento do processo de instalação de câmeras, o qual foi enviado a todos os coordenadores 

para apreciação. O conselheiro Carlos de Jesus informou que tão logo o sistema esteja 

funcionando, todos serão informados como se dá o processo de gravação e de utilização das 

imagens, caso necessário. A conselheira Priscila dos Santos Smith Pereira questionou se existe 

uma empresa terceirizada que esteja gerenciando as imagens. O conselheiro Carlos de Jesus 

informou que o próprio sistema de circuito fechado de televisão contratado já previu que as 

imagens serão gravadas e armazenadas em equipamentos próprios do Cefet/RJ – campus 

Petrópolis, e que tais equipamentos e o arquivamento das imagens estão sob a administração dos 

servidores do Setor de Informática, não havendo custo adicional para o acesso às imagens e a 

manutenção dos equipamentos. O próximo ponto foi a respeito do trabalho da Comissão Especial 

para estudo do Ponto Docente, tendo como presidente o conselheiro Felipe Ferreira. Este no uso 

da palavra informou que em abril deste ano foi aberta uma comissão para discutir a respeito do 

registro de pontos dos professores e que foram realizados dois encontros em maio e junho. A 

partir disso, foi desenvolvido um cronograma e aprovado no CONPUS. Foi estipulado o prazo de 

até cinco de agosto para envio das contribuições, não havendo por parte dos docentes lotados no 

campus Petrópolis nenhuma contribuição. O conselheiro Felipe Ferreira leu todos os pontos e 

conclusões definidos pela Comissão até o presente momento. O presidente do CONPUS 

informou que tais propostas devem ser aprovadas pelos membros deste conselho e em seguida, o 

encaminhamento para o Conselho de Ensino (CONEN), para que caso seja aprovado, sua 

implementação não ocorrerá somente no campus, uma vez que essa aprovação envolve todo um 

sistema e não somente este campus. O conselheiro Welerson solicitou que seja encaminhado 

para todo o CONPUS uma minuta em formato de resolução, contendo todos as considerações 

feitas pela Comissão Especial para que fiquem claras as atribuições junto ao CONEN. A 

conselheira Carolina Torres informou que foi criado o núcleo da Associação de Docentes do 

CEFET/RJ (ADCEFET) no campus Petrópolis, tendo como membros Carolina, Cristiano 

Barbosa de Moura, Fábio Sampaio de Almeida e Marcília Elis Barcellos, do qual todos podem 

participar. A conselheira Carolina Torres informou que o sindicato recomenda não assinar o 

controle de frequência de aula instituído pela Diretoria de Ensino (DIREN), apesar de considerar 

que a não assinatura é uma posição política a ser assumida pelos docentes. Após o término de 

sua colocação, a conselheira Jarlene Reis, no uso da palavra, informou sobre a realização da 

Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão (SEPEx 2016) no campus Petrópolis, organizada por 

meio projeto de extensão  “Semana de Extensão 2016: práticas de gestão e operacionalização no 

campus Petrópolis” conjuntamente com a Gerência Acadêmica; além deste informe e informou 

que encontra-se aberto o processo de inscrição de propostas de apresentações junto ao evento, 

sinalizando que já existem muitos projetos inscritos. A conselheira Jarlene Reis mencionou ainda 

que está com uma visão bastante positiva sobre a quantidade de projetos no evento. O 

conselheiro Daniel Micha sugeriu enviar os projetos já inscritos para os coordenadores, visando 

incentivar os demais docentes a inscreverem seus projetos. Após o término do expediente inicial, 

começou a ordem do dia, com o assunto criação da comissão especial para redação do 

documento norteador para pessoa com deficiência, de acordo com os ditames da lei federal nº 

13.146, de seis de julho de dois mil e quinze, a qual institui a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto de Pessoa com Deficiência) – Núcleo de Apoio às Pessoas 

com Necessidades Específicas (NAPNE). A servidora Daphne, coordenadora do NAPNE, 

levantou a aprovação da comissão para dar andamento ao processo de inclusão de alunos com 
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necessidades especiais. Informou ainda que se trata de uma comissão interdisciplinar e 

multidisciplinar, visando a criação de um documento norteador para inclusão. O presidente do 

CONPUS lembrou que esse é um dos aspectos a ser avaliado na matriz de cursos superiores. O 

conselheiro Daniel Micha questionou se haveria a necessidade de participação do coordenador 

do curso, sendo informado que seria o representante de cada setor e colegiado. Foi aberto para 

aprovação, sendo aprovado por unanimidade. O presidente solicitou o prazo de até dezesseis de 

setembro, para indicação dos nomes de cada colegiado/setores, a ser encaminhada para a 

servidora Daphne. O próximo ponto da pauta foi a criação  da comissão especial para a redação 

do edital de seleção de estágio interno, de acordo com os ditames da lei federal nº 11.788 de 

vinte e cinco de setembro de dois mil e oito, que dispõe sobre o estágio de estudante. O 

presidente do CONPUS solicitou a criação de uma rotina única para os estágios, a fim de atender 

as novas demandas que têm sido apresentadas. Assim, foram apresentadas pelo conselheiro 

Welerson algumas necessidades e que, a criação de um documento formalizaria um rotina já 

realizada atualmente. O conselheiro Welerson informou que necessita um representante de cada 

colegiado, não precisando ser necessariamente o conselheiro, dois representantes da SAPED (um 

da educação básica e outra da superior). O presidente fez um alerta, pois algumas atividades de 

monitoria e projetos de pesquisa não podem ser considerados estágios, caso não estejam no 

projeto político pedagógico de curso. O presidente do CONPUS informou que a escola deveria 

ser um espaço de ensino e educação e que pretende abrir estágios nos setores administrativos. O 

conselheiro Welerson lembrou que deve também fomentar discussões internas para a finalização 

do regulamento interno do estágio. O conselheiro Daniel Micha questionou se é possível realizar 

a remuneração do estágio. Porém, o conselheiro Welerson informou não ser possível, pela falta 

de disponibilidade de dinheiro por parte do CEFET para pagamento do estágio. O presidente 

reiterou ainda que a lei proíbe o pagamento de estágio na própria instituição. A conselheira 

Márcia questionou sobre a possibilidade de alunos de outras instituições fazerem estágio na 

instituição. O conselheiro Welerson informou que aconteceria por meio de convênio com a 

instituição que fornece o estagiário. O presidente informou que se deve debruçar a fim de 

responder algumas questões que até hoje não se sabe a resposta. O presidente mencionou um 

exemplo como “Qual o limite máximo de estagiários na Instituição?”. A conselheira Márcia 

reiterou que não é uma tarefa fácil, mas bastante válida, pois se tem muito a contribuir para a 

Instituição. O conselheiro Daniel Micha sugeriu compor a comissão com os representantes atuais 

de estágio. O presidente sugeriu a composição da comissão de dois membros da SAPED, um 

representante de cada colegiado, Secretaria Acadêmica, Gerência Administrativa e Acadêmica. 

Foi aberto para aprovação, sendo aprovado por unanimidade. O presidente solicitou o prazo de 

até dezesseis de setembro para indicação dos nomes de cada colegiado/setor a ser encaminhada 

para Márcia Rodrigues, que foi indicada para a presidência da comissão. A servidora Márcia 

Rodrigues aceitou a indicação. O próximo ponto abordado foi a eleição do representante do 

campus Petrópolis para a participação da comissão gestora do plano institucional de capacitação 

docente, conforme art. 6º da resolução nº 25/2015 – CEPE, aprovada pela resolução nº 24/2016 – 

CODIR. O presidente informou que toda licença de capacitação docente passa a ser aprovada 

pelo nível de colegiado e de campus, sendo necessária a eleição de um servidor que ficará 

responsável. O conselheiro Daniel Micha se candidatou para ser o responsável, sendo aprovado 

por unanimidade. O presidente solicitou ao responsável eleito a leitura da resolução e explicação 

para os demais servidores docentes. Em seguida, foi tratada a criação da comissão especial para 

utilização dos serviços de transporte rodoviário contratado pelo CEFET-RJ – campus Petrópolis. 

O presidente informou que enviou aos conselheiros a minuta que contempla a utilização do 

transporte rodoviário com a finalidade de atender visitas técnicas e atividades programadas pelo 

colegiado. Informou ainda que existem outros documentos do próprio campus (Termo de 
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Referência) que prevê uma série de outros elementos que podem ser contemplados, tal qual a 

saída dos alunos menores de dezoito anos e instrumentos a serem utilizados como controles. A 

conselheira Jarlene Rodrigues questionou sobre a utilização de fotos de alunos menores de 

dezoito anos (uso do direito de imagem). O presidente sinalizou a necessidade de uma outra 

comissão responsável pelo uso de direito de imagem, já que a relacionada à pauta é referente à 

utilização do sistema rodoviário. A conselheira Carolina Torres contribuiu informando que 

utiliza o próprio formulário da SAPED para toda e qualquer movimentação de alunos. O 

conselheiro Marcelo Porretti informou que ao fazer uso de imagens dos alunos, as distorce, para 

não serem identificados. O presidente informou a quilometragem total de dez mil quilômetros 

para o período de doze meses, sendo que cinco mil quilômetros a serem utilizados nos próximos 

6 meses para todos os colegiados, dentre outros detalhes para utilização do ônibus. O conselheiro 

Daniel Micha entende que deveria ser uma análise das Gerências e não de uma comissão. A 

conselheira Carolina Torres sugeriu que a servidora Aline, da subprefeitura, controlasse a 

quilometragem utilizada. O presidente salientou que necessita, além do controle, da criação do 

regulamento que versará sobre a ausência de tutores dos menores e respectivas 

responsabilidades. Mencionou ainda que deve ficar respaldado pelo regulamento. O presidente 

esclareceu que, independentemente da aprovação da resolução a ser criada, deve-se utilizar o 

serviço com base na regulamentação atual existente, sem separação por colegiado. Foi aprovado 

de forma unânime a não criação da comissão, sendo responsável pelas Gerências Acadêmica e 

Administrativa a criação do documento e demais controles a serem apresentados no próximo 

CONPUS. Em seguida foi realizada a leitura do nome dos servidores que irão compor a 

comissão de mapeamento. O conselheiro Daniel Micha salientou que havia sugerido à Melissa o 

agrupamento do grupo de trabalho de docentes e coordenações. A conselheira Carolina Torres 

reforçou a necessidade de separar o grupo de trabalho de docentes entre discentes menores e 

maiores, devido à particularidade dos processos. Foi aprovada a formação dos grupos de trabalho 

de coordenadores, e a nomeação dos servidores apresentados, sendo que, após a definição do 

mapeamento dos grupos de trabalho de coordenadores, deve-se levar para conhecimento dos 

demais docentes a fim de unificar o processo mapeado. Cumprida a ordem do dia, a reunião do 

CONPUS passou para o último ponto de pauta “Assuntos Gerais”, tendo a palavra o conselheiro 

Marcelo Porretti, informando que está em fase de planejamento a realização de jogos escolares 

entre os campi do Cefet/RJ, contando com a participação dos alunos do ensino médio, nos dias 

12 e 13 de novembro no campus Maracanã. Informou ainda que irá extender para os servidores e 

outros alunos, e que haverá edições dos jogos que se realizarão em cada campi. O presidente 

alertou que para a participação dessa reunião, o carro oficial está disponível sem o pagamento de 

diária. O conselheiro Welerson reforçou com os coordenadores a divulgação da votação para o 

novo representante do Núcleo Permanente de Pessoal Docente (NPPD). O conselheiro Carlos 

informou que a Divisão de Capacitação e Desenvolvimento (DICAP) estará no campus, na 

quinta-feira, dia vinte e cinco de agosto, e que seria interessante a participação dos docentes 

gestores e de técnicos administrativos no evento a ser realizado. Após consultar os presentes se 

havia mais algum ponto a tratar, o presidente Frederico agradeceu a participação de todos e 

encerrou o encontro às 16h51min. Tendo se encerrado o tempo previsto e nada mais havendo a 

tratar, eu, Laíce de Souza Scotelano, lavrei a presente ata, que será lida e assinada por todos os 

presentes. 

 

Representantes Natos:  

Frederico Ferreira de Oliveira ______________________________________________ 

Welerson Fernandes Kneipp   ________________________________________________ 

Ueliton da Costa Leonidio _________________________________________________  
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Felipe da Rocha Henriques ________________________________________________    

Daniela Frey de S. Thiago_________________________________________________ 

Alexandra Maria de A. Rocha_____________________________________________         

Daniel Neves Micha______________________________________________________      

Laura Silva de Assis _____________________________________________________ 

 

Conselheiros Eleitos:  

Glauco dos Santos Ferreira da Silva (titular) __________________________________   

Carolina Moreira Torres (suplente) _________________________________________       

Felipe da Silva Ferreira (titular) ____________________________________________  

Rafael Teixeira de Castro (suplente)_________________________________________     

Márcia Rodrigues Ferreira Alves e Faria (titular) _______________________________   

Priscila dos Santos Smith Pereira (suplente) ___________________________________  

Rômulo Mendes Figueiredo (titular) _________________________________________ 

Leonardo Souza Santos (suplente) __________________________________________   

Marcelo Faria Porretti (titular)______________________________________________    

Jarlene Rodrigues Reis(suplente)___________________________________________  

Alexandre Pinheiro da Silva (titular) _________________________________________     

André Felipe de A. Monteiro (suplente) ______________________________________        

Caio Christian C. Rocha (titular) ____________________________________________       

Anna Beatriz S. de Oliveira (suplente) _______________________________________     

Taiana Cardoso Ferreira (titular) ____________________________________________ 

Guilherme da Rosa Ferreira (suplente) _______________________________________ 


