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Aos vinte de três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às 14 horas, realizou-se 

virtualmente pela plataforma RPN, cujo link foi disponibilizado via e-mail aos conselheiros do 

Conpus nesta data, a 8ª Reunião Extraordinária do ano de 2021 do Conselho do campus - CONPUS 

Nova Friburgo. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: o professor André Queiroz Ferreira de 

Mello (Presidente do Conselho e Titular – Direção do Campus), Rafael Guimarães Rodrigues, (Titular 

– Gerência Acadêmica), Diogo Oliveira de Azevedo (Suplente - Gerência Acadêmica), Gustavo 

Antônio Montenegro Guttmann (Titular - Coordenação do Curso de Licenciatura em Física), 

Guilherme Guedes (Suplente - Coordenação do Curso de Licenciatura em Física),  Thiago Resende de 

Almeida (Titular - Coordenação do Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Elétrica), Rodrigo 

Reis Gomes (Titular – Coordenação do Curso Superior de Bacharelado de Sistemas em Informação), 

Edvar Fernandes Batista (Titular - Curso Superior de Tecnologia de Gestão em Turismo), Anderson 

Fernandes Souza (Suplente – Coordenação do Curso Técnico em Informática e Administração 

Integrados ao Ensino Médio). O professor André Mello cumprimentou os presentes e em seguida deu 

início a reunião que teve como pauta única “Alterações no Calendário do 1º Ano do Ensino Técnico 

Integrado ao Médio”. Na qualidade de convidada, a servidora Cristina Knupp Huback, lotada na 

SAPED, apresentou a proposta do novo calendário para o primeiro ano do Ensino Técnico Integrado 

ao Médio (ETIM). Considerando os impactos trazidos pela modalidade sorteio no processo seletivo de 

ingresso dos candidatos ao primeiro ano do Curso, e tendo em vista que a janela de confirmação de 

matrícula ainda se encontra em aberto, com o aguardo da chamada daqueles que ainda se encontram 

na lista de espera, deu-se a justificativa da necessidade de alteração do calendário, já que sua versão 

primitiva não contemplava a programação que desse conta da carga dos conteúdos pedagógicos. O 

Conselheiro Rafael chamou atenção para o fato de todos já terem tido oportunidade de acessar o 

referido documento, no que resultou uma colaboração mútua que transcorreu pelos dias que 

antecederam a esta sessão do Conpus. Em apresentando o calendário com as alterações sugeridas, a 

Presidência do Conpus abriu para manifestação de todos os presentes. Ao final das conversas, como 

ninguém mais solicitou o uso da palavra, passou ao encaminhamento na votação da nova versão do 

Calendário dos alunos do primeiro ano do ETIM. Como todos aprovaram na integra, esta presidência 

proclamou o resultado unânime quanto ao mérito, pelo que segue em anexo o referido Calendário a 

que se dá fé pela Presidência do CONPUS.  Sem nenhuma manifestação por parte dos conselheiros, o 

professor André agradeceu a presença da equipe da Saped. Nada mais a tratar, sendo assim, deu-se 

por encerrada a reunião às 14 horas e 33 minutos. Eu, Francisco Roberto Carvalho, lavrei a presente 

ata que, será assinada pelo Presidente do Conselho do campus (CONPUS). 

Nova Friburgo, 23 de setembro de 2021. 
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Andre Queiroz Ferreira de Mello 

Presidente do Conselho do Campus Nova Friburgo (CONPUS) 
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