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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CEFET/RJ  

campus Petrópolis 

DIA: 06 de dezembro de 2016 – HORÁRIO: 18h20m – 21h25m 

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

seis de dezembro de dois mil e dezesseis, das dezoito horas e vinte minutos às vinte e uma horas 

e vinte e cinco 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; a 

coordenadora 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, Márcia 

Rodrigues Ferreira Alves e Faria, Priscila dos Santos Smith Pereira, Rômulo Mendes Figueiredo, 

Marcelo Faria Porretti, Jarlene Rodrigues Reis, Alexandre Pinheiro da Silva, Taiana Cardoso 

Ferreira. O presidente do CONPUS, Frederico Ferreira de Oliveira, deu início à reunião fazendo 

a verificação do quórum mínimo e realizando os encaminhamentos para aprovação da ata da 

quinta reunião ordinária e terceira reunião extraordinária. As atas foram aprovadas pelo 

CONPUS. O presidente realizou a posse do conelheiro Eduardo Teles da Silva como 

coordenador do curso de pós-graduação em matemática aplicada computacional. O presidente 

informou sobre o envio de um documento norteador a respeito da assessibilidade e datas de 

reuniões informadas pela servidora Daphne Velihovetchi. O presidente informou que enviará no 

dia sete de dezembro uma convocação para a reunião do dia quinze de dezembro para 

apresentação do relatório de gestão para docentes e técnicos-administrativos e que caso algum 

servidor não possa participar, enviar justificativa com seu respectivo código. O presidente 

solicitou a inversão da pauta entre a apreciação e aprovação dos calendários acadêmicos e 

apreciação e aprovação dos novos instrumentos de controle de frequência e consolidados 

mensais. A inversão foi aprovada. O servidor Ueliton Leonídio apresentou a forma atual seguida 

para a consolidação da frequencia e apontou as dificuldades e problemas encontrados pelo setor 

e direção e que por conta disso, seria desenvolvido uma nova sistemática para a sua realização. O 

servidor Ueliton Leonídio apresentou um resumo com os cinco passos orientadores para os 

coordenadores e chefes dos setores, responsáveis pela frequência, sobre o consolidado e que será 

enviado para todos por e-mail. A conselheira Daniela Frey questionou sobre a possibilidade de 

continuidade de realização do consolidado pela SEACO, com a aprovação dos coordenadores. O 

conselheiro Carlos de Jesus lembrou que o intuito do trabalho é facilitar a emissão do 

consolidado e que seria para a implementação a partir de janeiro de 2017. Em seguida o 

conselheiro Welerson Kneipp apresentou o documento de controle de frequência de atividades 

regulares, tais como aulas e horários de atendimento, para o campus Petrópolis elaborado pela 

comissão porém adaptado por conta do novo procedimento que será aplicado e que funcionará a 

partir de 2017. O conselheiro Daniel Micha alertou que falta no controle o código de ocorrência 

e solicitou a criação de um campo para essa informação. A conselheira Alexandra Rocha 

solicitou ao conselheiro Welerson Kneipp o envio do documento para apresentação para os 

demais professores. O conselheiro Daniel Micha informou a dificuldade de controle da presença 

uma vez que seu preenchimento fica na recepção e que existe a possibilidade do professor 

simplesmente assinar o documento sem ministrar a aula. O conselheiro Carlos de Jesus informou 

que a chefia imediata deveria possuir em seu poder a folha de ponto uma vez que ele é 

responsável. Porém, esse conselheiro lembrou que o servidor público tem fé pública e que se ele 
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assina a folha de ponto, subtende que ele estava no local do trabalho. O conselheiro Welerson 

Kneipp e o presidente reiterou que pode ser aberto um processo administrativo, em casos 

extremos de ausência. A conselheira Taiana mencionou sobre uma possível exposição dos 

alunos, caso isso aconteça. O presidente passou, então, para a fase de aprovação como um único 

item de pauta. Aprovado: 11 votos. Reprovado: 1. Abstenção: 0. Em seguida o presidente passou 

para o próximo ponto da pauta: apreciação e aprovação dos calendários acadêmicos. O 

conselheiro Welerson Kneipp apresentou o calendário acadêmico do curso técnico salientando o 

cumprimento dos 200 dias letivos e que os períodos de avaliação ficam fora desses dias. A 

conselheira Márcia Alves e Faria informou sobre um erro referente ao dia 28 de outubro que 

seria feriado do servidor público e que seria interessante inserir reuniões de pais no calendário. 

Porém, o conselheiro Welerson Kneipp informou que como as reuniões não se aplicam para 

todos e por isso não pode ser inserido. Em seguida esse conselheiro apresentou o calendário da 

graduação o qual necessita ter 100 dias letivos por semestre. O conselheiro Daniel Micha 

solicitou o adiantamento do período de trancamento de matrículas em relação ao que vinha sendo 

praticado em anos anteriores. O motivo alegado é que, por permitir que o aluno tranque a 

matrícula das disciplinas muito após o início do semestre e as primeiras provas, ele acaba se 

enrolando por estar matriculado em muitas disciplinas. O docente afirma que esta é uma prática 

comum dos alunos: inscrever-se em muitas disciplinas e ir trancando aquelas em que não 

consegue um desempenho tão bom. O conselheiro Welerson Kneipp lembrou que existe prazo 

para enviar para o Maracanã e que foi solicitado pelo presidente as sugestões de alterações até o 

dia 05/12. O conselheiro Eduardo Teles propôs antecipar o período de trancamento. Foi 

apresentada a proposta da conselheira Laura Assis que seria o primeiro período de trancamento 

entre os dias 27 a 31 de março e o segundo período entre os dias 04 e 12 setembro. Aprovado: 9 

votos. Reprovado: 0. Abstenção: 3. Em seguida o presidente foi para o próximo ponto: 

apreciação e contribuições ao regimento interno da coordenação de laboratórios e normatização 

dos laboratórios do campus Petrópolis. O conselheiro Daniel Micha fez um apontamento sobre a 

utilização apenas do termo laboratório no documento e que o mesmo deveria tratar apenas dos 

laboratórios didáticos e não dos de pesquisa. O presidente lembrou que apesar dos equipamentos 

virem de órgãos de fomento, ele é da instituição e que os espaços devem abordar pesquisa, 

ensino e extensão. O presidente informou, então, que o regulamento deve envolver todos os 

laboratórios e propôs que fosse criada uma comissão para tratar do tema. A conselheira Laura 

sugeriu que os responsáveis (coordenadores) pelos laboratórios em cada curso compusessem a 

comissão. O conselheiro Daniel solicitou que também fossem incluídos na comissão os 

representantes dos laboratórios de pesquisa. Informou que, por parte do curso de licenciatura em 

física, há dois laboratórios de pesquisa funcionando: o de pesquisa em física aplicada e o de 

pesquisa em ensino de física e que seus representantes são o docente e representante da pesquisa 

no campus Alexandre Pinheiro e o docente Glauco da Silva, respectivamente. Aprovada a 

criação da comissão para a elaboração da revisão do regimento contemplando os laboratórios de 

pesquisa. O presidente aceitou a sugestão dos conselheiros e sugeriu os coordenadores de 

laboratórios para a composição da comissão: Alexandre Pinheiro, Luiz Fernando Cordeiro, 

Alexandra Rocha, Roberta Leite, Dalbert Mascarenhas e Glauco Silva. O próximo ponto 

apresentado na reunião foi a apresentação do calendário das reuniões do CONPUS, variando 

entre terças-feiras (reuniões ordinárias) e quartas-feiras (extraordinárias) e revezamento de 

horário. Aprovada: 8. Reprovado: 2. Abstenção: 1. Em seguida foi apresentado o próximo ponto 

pelo conselheiro Daniel Micha sobre a apreciação e deliberação da proposta de ciração de 

bicicletário. Esse conselheiro enviou anteriormente a proposta para análise dos demais 

conselheiros. O conselheiro Carlos de Jesus ponderou que essa proposta já tinha sido apresentada 

em reunião na SAPED a fim de se levantar a demanda. Esse conselheiro alertou que a proposta 
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de utilização do jardim não poderia ser efetivada por conta de autorizações do IPHAN, que não 

permite alteração da fachada. O conselheiro Carlos de Jesus sugeriu outra localização (próximo à 

casa de força), onde seria possível implementação. O presidente sugeriu próximo à biblioteca. O 

presidente informou ainda que um termo de utilização deverá ser elaborado pela GERAD. A 

conselheira Priscila Smith alertou sobre a proibição de pedalar dentro do prédio do CEFET. A 

conselheira Taiana informou que os alunos já entendem essa movimentação como proibida. O 

conselheiro Carlos de Jesus considerou interessante a participação dos alunos na construção do 

documento. Aprovada a confecção do termo de utilização por parte da GERAD a ser apresentado 

na próxima reunião de CONPUS. Último ponto é a respeito da apreciação e deliberação da 

proposta de criação da comissão e da semana de autoavaliação do CEFET/RJ, a qual foi 

apresentada pelo conselheiro Daniel Micha. Esse conselheiro apresentou a situação atual da 

autoavaliação realizada pelos cursos e pela instituição. Além disso, disse que sente falta de uma 

autoavaliação do campus. A ideia seria, então, concentrar todos os formulários e procedimentos 

de autoavaliação em uma semana somente para o campus todo de forma geral. Nesta semana, 

totens contendo os formulários digitais ficariam disponíveis no hall do campus para que alunos e 

servidores pudessem participar da avaliação. O conselheiro Daniel Micha informou ainda que a 

ideia é compor essa comissão para repensar as ferramentas para avaliação a fim de se instituir a 

semana de autoavaliação. O conselheiro Welerson Kneipp acredita que se deve uniformizar os 

instrumentos de critérios de avaliação dos cursos como uma primeira etapa. Aprovada a 

formação de uma futura comissão de auto avaliação e da semana de autoavaliação acontecer 

duas vezes ao final de cada semestre. Após consultar os presentes se havia mais algum ponto a 

tratar, o presidente Frederico agradeceu a participação de todos e encerrou o encontro às 

21h25min. 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   ________________________________________________ 

Carlos da Silva de Jesus _________________________________________________  

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) ______________________________________        
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Caio Christian C. Rocha (titular) ____________________________________________       

Anna Beatriz S. de Oliveira (suplente) _______________________________________     

Taiana Cardoso Ferreira (titular) ____________________________________________ 

Guilherme da Rosa Ferreira (suplente) _______________________________________ 


