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Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dezesseis horas, 1 
realizou-se virtualmente pela plataforma Microsoft Teams, cujo link foi 2 
disponibilizado nesta data no e-mail dos conselheiros, a 3ª Reunião 3 
Extraordinária do ano de 2020 do Conselho do campus - CONPUS Nova 4 
Friburgo. Estiveram presentes Edvar Fernandes Batista (Titular-Gerência 5 
Acadêmica) representando o professor Nilson Mori Lazarin (Presidente do 6 
Conselho e Titular – Direção do Campus), Diogo Oliveira de Azevedo (Suplente 7 
– Gerência Acadêmica), Andrea Rocha Carmo Moreira dos Santos Cavalheiro 8 
(Suplente – Gerência Administrativa), Gustavo Antônio Montenegro Guttmann 9 
(Titular - Coordenação do Curso de Licenciatura em Física), Thiago Resende 10 
de Oliveira (Suplente - Coordenação do Curso Superior de Bacharelado em 11 
Engenharia Elétrica) representando o professor Jonathan Nogueira Gois, 12 
(Titular - Coordenação do Curso Superior de Bacharelado em Engenharia 13 
Elétrica), Rodrigo Reis Gomes (Titular – Coordenação do Curso Superior de 14 
Bacharelado de Sistemas em Informação), Ambrozio Correa de Queiroz Neto 15 
(Titular – Coordenação do Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 16 
Turismo), Gabriele Cardoso Martins, (Suplente - Curso Superior de Tecnologia 17 
de Gestão em Turismo), Eduardo Augusto Giglio Gatto (Titular – Coordenação 18 
do Curso Técnico em Informática e Administração Integrados ao Ensino 19 
Médio), Carolina de Lima Aguilar (Suplente da Representação Docente), 20 
Ausentes: Alzemar da Silva Boy (Titular – Gerência Administrativa), Gisela 21 
Bochner (Titular – Representação Docente) e demais suplentes. O professor 22 
Edvar Batista iniciou o expediente com os seguintes encaminhamentos da 23 
pauta para esta reunião: 1) Informes Gerais; 2) Ordem do dia; 2.1. – 24 
Readmissão/Cancelamento de transferência do aluno do Curso  Técnico em 25 
Informática Integrado ao Ensino Médio, processo nº 23063.001551/2020-11; 26 
2.2 – Readmissão/Suspensão do cancelamento de matrícula por abandono do 27 
aluno do Curso de Engenharia Elétrica, processo nº 23063.001579/2020-4. 28 
Iniciada a sessão, o professor Edvar Batista cumprimentou aos presentes em 29 
seguida falou sobre o item 2.1 da pauta o processo de cancelamento de 30 
transferência de aluno e em continuidade passou à palavra a servidora 31 
convidada para falar sobre a situação da aluna, a psicóloga do campus Maria 32 
Luiza Abrunhosa. Com a palavra Maria Luiza disse que a aluna fez uma 33 
justificativa bastante íntegra e verdadeira, relatou que a família da aluna é 34 
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bastante disfuncional e com diversos problemas de ordem financeira, sociais, 35 
afetivas, psicológicas e etc. Informou que acompanha a aluna desde seu 36 
ingresso na Instituição no ano de 2017 e que é uma sobrevivente, destacou. 37 
Enfatizou que as dificuldades na família, a logística e o alto nível de exigência 38 
do Cefet sempre foram obstáculos que teve que atravessar. A psicóloga relatou 39 
ainda que a aluna sofreu “cyber bullying” na instituição por conta de seu 40 
envolvimento com um aluno, fora os contratempos ocorridos durante esse 41 
relacionamento causando mais instabilidade emocional. Informou que a mãe da 42 
aluna confirmou todos os abusos físicos relatados na justificativa e que o 43 
sofrimento dela é totalmente conhecido no bairro/cidade onde mora. Registrou 44 
que diante de toda essa situação houve um agravamento na saúde da aluna. 45 
Informou que a aluna adoeceu muitas semanas no ano de 2019, e que enviou 46 
diversos prontuários do hospital, disse ainda que a aluna esteve vários dias 47 
internada no ano passado para se tratar. A psicóloga Maria Luiza disse que 48 
todos esses problemas a levou tomar uma atitude precipitada pedindo 49 
cancelamento de matrícula/transferência para outra escola. Disse que recebeu 50 
um convite do pai para morar em São Paulo, mas que a convivência não foi 51 
muito boa e que está bastante arrependida com a atitude compulsiva a que 52 
levou pedir a transferência e que desejava voltar às aulas e terminar o terceiro 53 
ano no Cefet/RJ-Campus Nova Friburgo. Maria Luiza pediu aos conselheiros 54 
presentes uma segunda chance para a aluna. O professor Edvar agradeceu as 55 
palavras da servidora Maria Luiza e em seguida passou a palavra ao professor 56 
Eduardo Gatto. O professor Eduardo Gatto em continuidade disse que teve 57 
muito pouco contato com a aluna, mas que consultou os colegas via e-mail no 58 
tocante à solicitação do cancelamento da transferência da aluna e alguns 59 
colegas responderam favoráveis. Acrescentou que está representando os 60 
colegas e se coloca pessoalmente com voto favorável ao pedido de 61 
cancelamento de transferência. Com a palavra o professor Rodrigo Reis disse 62 
que em nenhum momento teve problema com a aluna e entende que diante da 63 
situação o mais importante é considerar o aspecto comportamental do aluno e 64 
se coloca favorável ao cancelamento do pedido de transferência. A professora 65 
Carolina Aguilar cumprimentou aos presentes e informou também que nunca 66 
teve problemas com a aluna e que sabia da situação difícil que vivia, inclusive 67 
dentro da Instituição e que é favorável o pedido de cancelamento a 68 
transferência e o retorno da aluna. O professor Edvar agradeceu as falas 69 
complementares dos professores Eduardo Gatto, Rodrigo Reis e Carolina 70 
Aguilar e que também endossa as apresentações de toda situação e histórico 71 
da aluna. Professor Edvar informou que teve bastante contato com a aluna no 72 
início de sua gestão como gerente acadêmico e que diante a situação que 73 
viveu compreende a motivação e o desejo de morar com o pai mesmo que 74 
esteja arrependida. Disse que a aluna tem um grupo de amigos diferenciados 75 
na instituição que gostam dela e a acolhe que a convivência com os colegas de 76 
classe pode ajudar muito. Professor Edvar perguntou aos presentes quem não 77 
era favorável ao cancelamento da transferência e retorno da aluna e quem se 78 
quisesse se abster colocasse no chat. Sem nenhuma manifestação contrária 79 
todos foram favoráveis ao cancelamento da transferência e o retorno da aluna. 80 
Sobre os documentos relativos ao cancelamento do processo de transferência 81 
da aluna, o chefe da secretaria, Diogo de Azevedo informou que a GERAC 82 
responde com a ata para fazer a reversão e que agora a questão é só 83 
operacional, entrar no sistema e dar acesso para que a aluna entre nas turmas 84 
e comece assistir as aulas a partir de segunda-feira dia 19 de outubro de 2020. 85 
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O professor Ambrosio Neto com a palavra reforçou a questão do cancelamento 86 
do pedido de transferência da aluna e entende que legalmente a Instituição não 87 
permite o reingresso por não existir este dispositivo no regulamento da 88 
Instituição. O professor Edvar esclareceu que na verdade é o cancelamento da 89 
solicitação da transferência da aluna e disse que existe um processo de 90 
reingresso com apresentação de documentos específicos, mas que não é o 91 
caso da aluna. O professor Eduardo Gatto registrou a importância da aluna já 92 
ter seu e-mail institucional ou algum outro registro para que ela possa começar 93 
as atividades já na segunda-feira, frisou que o ideal é entrar em contato com 94 
ela e fizesse logo o e-mail para que ele possa divulgar aos professores a 95 
inserção dela nas turmas, seria um processo mais rápido, destacou. O 96 
professor Edvar disse que tem o e-mail da aluna e que vai solicitá-la a criação 97 
do e-mail institucional. Registrou que de qualquer forma a coordenação já pode 98 
avisar no grupo dos professores do técnico integrado para que aluna possa 99 
iniciar suas atividades e atuar nas disciplinas do terceiro ano já na segunda-100 
feira e que o e-mail da aluna consta no processo, disse que hoje mesmo 101 
entraria em contato, inclusive a informando o resultado da reunião.  O professor 102 
Edvar deu prosseguimento a reunião falando do item 2.2 da pauta, 103 
readmissão/suspensão do cancelamento de matrícula por abandono de aluno 104 
do curso de engenharia elétrica. Com a palavra o professor Thiago Resende 105 
que substitui o professor Jonathan Góis disse que não teve problema com o 106 
aluno e apesar de não saber o certo a situação dele é favorável à readmissão. 107 
Professor Edvar pediu ao Chefe da Secretaria, Diogo de Azevedo, que falasse 108 
sobre a situação do aluno. Com a palavra Diogo disse que colocou o histórico 109 
do aluno junto ao processo enviado aos professores da pasta e que também o 110 
anexou no chat dessa reunião. Disse que conforme o histórico o aluno pediu 111 
trancamento total em 2019.1 e não pediu inscrições em disciplinas e nem a 112 
renovação de trancamento 2019.2. Frisou que o aluno tem direito a quatro 113 
trancamentos durante toda a matrícula na graduação e como pediu uma teria 114 
ainda o direito a mais três cancelamentos consecutivos ou não e como não 115 
renovou o sistema automaticamente cancela. Informou ainda que existe um 116 
manual de aluno com orientações sobre trancamento e renovação de 117 
trancamento e pelo histórico se prova simplesmente que o aluno não fez 118 
nenhum desses procedimentos contidos do manual. Esclareceu que o sistema 119 
está programado para fazer o cancelamento automaticamente e se o aluno não 120 
fez nenhum ato no ano de 2019.2 o cancelamento de abandono é automático e 121 
que a secretaria segue as normas internas da Instituição, destacou. Disse que 122 
a situação pode ser revertida desde que o aluno entre em contato com a 123 
Instituição, no caso a Secretaria Acadêmica e faça o pedido de retorno e não o 124 
fazendo até o semestre seguinte de lançamento de abandono no sistema o 125 
aluno perde o direito a matrícula configurando como abandono definitivo e 126 
nesse caso não tem como retornar. Entende que o aluno por não ter uma 127 
justificativa mais forte achou conveniente culpar a secretaria, disse ainda que 128 
está fazendo essa defesa por conta da justificativa apresentada e que a 129 
secretaria poderia até ter errado, e se o fez foi no sentido de dar maior 130 
orientação ao aluno. O professor Edvar acredita que aluno deva ter se 131 
esquecido de voltar à instituição para realizar tal procedimento, e que isso 132 
acontece muito na graduação. Disse que é algo fácil de ser reverter no sistema 133 
e que é um aluno a mais no curso de engenharia. O professor Ambrozio Neto 134 
com a palavra disse que recebeu um pedido de uma aluna do turismo alegando 135 
exatamente o mesmo motivo e naquele momento colocou que a informação 136 
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correta está contida no manual do aluno e que devem estar atentos e seguir as 137 
orientações desse manual e colocar a culpa em um servidor não justifica. 138 
Registrou a importância de se fazer essa ressalva no sentido de chamar a 139 
atenção do aluno quanto à leitura e orientação sobre direitos e deveres 140 
contidos no manual do aluno, destacou. Com a palavra a professora Gabriele 141 
Martins cumprimentou os presentes, disse que corrobora com a fala do 142 
professor Ambrózio Neto e reforçou a importância dos alunos lerem o manual e 143 
da obrigação de se aterem aos deveres regulamentados no mesmo. O servidor 144 
Diogo de Azevedo disse que se pudesse votar, votaria a favor do retorno do 145 
aluno, mas enfatizou a necessidade de que o ingressante criasse o costume de 146 
ler e tomar conhecimento dos seus direitos e deveres no manual do aluno. O 147 
professor Edvar perguntou aos presentes quem era a favorável a reversão da 148 
situação de cancelamento de matrícula por abandono do aluno e quem for 149 
contrário ou quisesse se abster que se manifestasse. Todos os membros foram 150 
favoráveis à reversão da situação acadêmica do aluno e que o mesmo poderá 151 
retornar realizando sua matrícula. O professor Edvar solicitou que seja feita 152 
uma observação sobre os critérios e a obrigatoriedade de se estar atento ao 153 
manual do aluno e que está votando favorável baseado nas outras condições 154 
citadas no processo e que é condizente assim como os demais membros. O 155 
professor Edvar perguntou se alguém tinha mais algo a acrescentar e sem 156 
mais agradeceu a todos os presentes. Nada mais a tratar, sendo assim, deu-se 157 
por encerrada a reunião às 16 horas e 53 minutos. Eu, Francisco Roberto 158 
Carvalho, lavrei a presente ata que, será aprovada e assinada por mim e pelo 159 
Presidente do Conselho do campus (CONPUS). 160 

 
 

Nova Friburgo, 16 de outubro de 2020. 
 
 

______________________________________________ 
Edvar Fernandes Batista 

Representando Nilson Mori Larazin - Presidente do Conselho do Campus Nova 
Friburgo (CONPUS)  

 
 

______________________________________________ 
Francisco Roberto Carvalho 

Secretário Executivo do CONPUS – Siape 1227334 
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