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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2022 

DO CONSELHO DO CAMPUS NOVA FRIBURGO 

 

Aos vinte dias do mês janeiro de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, 1 
realizou-se virtualmente pela plataforma RNP, cujo link foi disponibilizado via e-2 
mail aos conselheiros do Conpus nesta data, a 1ª Reunião Extraordinária do 3 
ano de 2022 do Conselho do campus - CONPUS Nova Friburgo. Estiveram 4 

presentes o professor André Queiroz Ferreira de Mello (Presidente do 5 
Conselho e Titular – Direção do Campus), Helyo (Suplente – Gerência 6 

Administrativa), Adriana Doyle Portugal, (Titular – Gerência Acadêmica), 7 
Roberto Zarco (Titular - Coordenação do Curso de Licenciatura em Física), 8 

Thiago Resende de Almeida (Titular - Coordenação do Curso Superior de 9 
Bacharelado em Engenharia Elétrica), Rodrigo Reis Gomes (Titular – 10 

Coordenação do Curso Superior de Bacharelado de Sistemas em Informação), 11 
Edvar Fernandes Batista (Titular - Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 12 
Turismo), Eduardo Augusto Giglio Gatto (Titular – Coordenação do Curso 13 

Técnico em Informática e Administração Integrados ao Ensino Médio). O 14 
professor André Mello cumprimentou os presentes e dando prosseguimento ao 15 

expediente indagou se haveria algum óbice quanto à gravação deste encontro, 16 
no que recebeu a concordância de todos, sendo, portanto tudo aqui relatado 17 

sujeito à verificação em áudio que acompanha este documento. Iniciada a 18 
ordem do dia, foram passados os seguintes informes: a secretaria de gabinete 19 
da Direção do Campus Friburgo passara a contar com os serviços do servidor 20 
Francisco Carvalho, permanecendo o gabinete à disposição para apoiar todos 21 

os setores da instituição de acordo com as demandas apresentadas como 22 
esforço de minimizar os efeitos do déficit de pessoal na área administrativa; 23 
reunião agendada com a Direg para o próximo dia 24, a fim de se tratar do 24 
calendário eleitoral para ocupação dos assentos ociosos do Conpus Nova 25 

Friburgo; concluída inspeção dos laboratórios destinados à execução das aulas 26 
laboratoriais, dentro do plano de retorno gradual às atividades presenciais no 27 
campus Nova Friburgo. Concluída a fala do presidente, e não havendo mais 28 

ninguém para fazer uso da palavra, passou-se ao ponto de pauta. Apresentada 29 
proposta de calendário, o Conselheiro Eduardo lembrou do empenho da 30 
GERAC, SERAC, SAPED, Coordenação do Médio/Técnico e representação 31 
estudantil via Grémio para que, de acordo com a base normativa deifinica pela 32 
Resolução 02 do Conen, se discutisse a antecipação do calendário escolar do 33 

ensino técnico integrado ao médio. A Conselheira Adriana informou que a  34 
representação estudantil, convida a reunião, acompanhou todo o desenrolar da 35 
sessão sem, contudo, conseguir acessar a sala, devido a problemas técnicos 36 
operacionais que supõem-se serem derivados do próprio sistema RNP. Em não 37 
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havendo mais ninguém para fazer uso da palavra, a presidência do Conpus 38 

colocou a proposta de encaminhamento da votação. Dito isso, seguiu-se à 39 
votação da proposta de calendário. Ato contínuo, os Conselheiros presentes 40 

votaram SIM por unanimidade no mérito da apreciação da matéria em tela. O 41 
suplente Diogo sugeriu que, para efeito de nomenclatura, se colocasse o termo 42 
“calendário especial de antecipação da conclusão dos alunos do terceiro ano 43 
do curso técnico integrado ao ensino médio do campus Nova Friburgo”, como 44 
medida de facilitação de identificação na página do CEFET/RJ a quem possa 45 

interessar. A sugestão foi acolhida por unanimidade pelos Conselheiros 46 
presentes e seguirá no ofício a ser encaminhado à Diren. Nada mais a tratar, 47 
sendo assim, deu-se por encerrada a reunião às 15 horas e 33 minutos. Eu, 48 
André Queiroz Ferreira de Mello, lavrei a presente ata que, será aprovada e 49 
assinada por mim, Presidente do Conselho do campus (CONPUS).  50 

  
Nova Friburgo, 20 de janeiro de 2022. 

 
 

______________________________________________ 
André Queiroz Ferreira de Mello 

Presidente do Conselho do Campus Nova Friburgo (CONPUS) 
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