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Aos vinte três dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às quinze horas, 1 
realizou-se virtualmente pela plataforma Microsoft Teams, cujo link foi 2 
disponibilizado via e-mail aos conselheiros do CONPUS nesta data, a 1ª 3 
Reunião Extraordinária do ano de 2021 do Conselho do campus - CONPUS 4 
Nova Friburgo. Estiveram presentes o professor Nilson Mori Lazarin 5 
(Presidente do Conselho e Titular – Direção do Campus), Alzemar da Silva Boy 6 
(Titular – Gerência Administrativa), Andrea Rocha Carmo Moreira dos Santos 7 
Cavalheiro (Suplente – Gerência Administrativa), Edvar Fernandes Batista, 8 
(Titular – Gerência Acadêmica), Diogo Oliveira de Azevedo (Suplente – 9 
Gerência Acadêmica), Gustavo Antônio Montenegro Guttmann (Titular - 10 
Coordenação do Curso de Licenciatura em Física), Thiago Resende de 11 
Almeida (Titular - Coordenação do Curso Superior de Bacharelado em 12 
Engenharia Elétrica), Jonathan Nogueira Góis (Suplente – Curso Superior de 13 
Bacharelado em Engenharia Elétrica), Rodrigo Reis Gomes (Titular – 14 
Coordenação do Curso Superior de Bacharelado de Sistemas em Informação), 15 
Gabriele Cardoso Martins, (Suplente - Curso Superior de Tecnologia de Gestão 16 
em Turismo), Gisela Bochner (Titular da Representação Docente) e Carolina de 17 
Lima Aguilar (Suplente da Representação Docente). O professor Nilson Lazarin 18 
cumprimentou os presentes e em seguida iniciou o expediente falando da 19 
pauta única, o PAC de 2022. Disse que a representação já foi feita em 20 
audiência pública realizada na quarta-feira passada com alguns conselheiros e 21 
hoje apresentada ao Conselho com alguns ajustes que foram sugeridos e 22 
realizados durante a semana e que a origem do PAC vem da Instrução 23 
Normativa nº 01 de dez de janeiro de 2019 emitida pelo Ministério da Economia 24 
que dispõe sobre o sobre o Plano Anual de Contratações do ano de 2022. 25 
Destacou o artigo 2º que cada UASG - (Unidade de Administração de Serviços 26 
Gerais) e lembrou que o campus tem que realizar a previsão para o ano 27 
subsequente. Disse que o campus ainda não conseguiu executar por questões 28 
administrativas do governo federal, mas que a previsão da Instrução Normativa 29 
é que cada Unidade já tenha que iniciar para o próximo ano o plano e que no 30 
artigo 7º da referida norma existe um cronograma que define que todas essas 31 
requisições dos setores devem ser encaminhadas para a Direção Geral para 32 
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que ela possa consolidar a elaboração do PAC até o dia 15 de abril de 2021 e 33 
enviar ao Ministério da Economia. A DIRAP organiza através do DEPAD a 34 
execução do PAC todos os anos e que o processo se inicia através do pedido 35 
das demandas dos solicitantes dos diversos setores das diversas unidades 36 
administrativas do campus e que essas demandas são enviadas para o centro 37 
de custo e consolidadas, e que a gerência administrativa e a direção do 38 
campus responsável pelo centro de custo realizam as análises e críticas à 39 
demanda totalizada, com ajuste e correções a serem feitas, e que em seguida 40 
encaminhada a SEACO para o lançamento no sistema. Disse que durante o 41 
ano passado (2020) foi aprovado na 4ª Reunião Ordinária do CONPUS o Ato nº 42 
03 que criou a regulamentação da aplicação de recursos pertinentes a Ensino 43 
Pesquisa, Extensão e Pós Graduação do campus e que a criação dessa 44 
comissão foi pensada como forma de se organizar. Disse ainda que os 45 
levantamentos que foram apresentados na 6ª Reunião Ordinária do CONPUS 46 
do dia 01/12/2020 foram construídos no formato de norma de serviços que 47 
dispõe sobre os procedimentos para a inclusão de solicitações do campus 48 
Nova Friburgo no Plano Anual de Contratações – PAC, e que enviou para 49 
todas as chefias o aviso da DIRAP para encaminharam todas as demandas até 50 
o dia 12 de março de 2021 para as gerências acadêmica ou administrativa e 51 
que fosse enviada no dia seguinte para a SEACO. Disse que recebeu algumas 52 
considerações da SEACO como alguns ajustes necessários para a norma e 53 
que já encaminhou para os membros da comissão que foi elaborada em 54 
setembro na 4ª Reunião Ordinária de 2020, e que na próxima reunião ordinária 55 
o tema será colocado em discussão para que a comissão possa reavaliar as 56 
necessidades de ajuste da referida norma. O professor Nilson leu as demandas 57 
colocadas pelos setores e explanou as necessidades dos serviços 58 
apresentados como necessidade de contratação/destinação de verba para uma 59 
empresa que possa elaborar projetos. Nilson esclareceu a importância de se 60 
ter um projeto pronto porque toda vez que surgir alguma verba, alguma doação 61 
ou repasse de verba de algum deputado fica mais fácil para aderir a esse 62 
projeto, como as verbas oriundas de emendas parlamentares, e como o 63 
campus depende do Maracanã e não se tem engenheiros para assinar o 64 
projeto foram incluídos no PAC esses serviços para facilitar o termo do projeto 65 
em mãos. Nilson deu continuidade à leitura das demandas colocadas pelas 66 
gerências e setores e após a apresentação dos slides sobre o PAC 2022, 67 
chegou-se a previsão de orçamento para o campus no valor de R$280.000,00 68 
(duzentos e oitenta mil reais) para o ano de 2022 e que o importante é 69 
apresentar para o Conselho quais são as demais e também quais são as 70 
prioridades que se está pensando para o ano de 2022, disse que a grande 71 
prioridade para o campus são os projetos apresentados pela gerência 72 
administrativa, principalmente o projeto da reforma da parte hidráulica do CIEP 73 
que está bastante prejudicada. Professor Nilson pediu ao professor Edvar para 74 
falar sobre o andamento da verba no valor de R$125.000,00 (cento e vinte e 75 
cinco mil reais) que foi conseguida pelos alunos. Edvar disse que terá uma 76 
reunião com o André no Maracanã, inclusive que hoje vai ter uma reunião com 77 
CATUR, CAFINS, CASINT e DAEL e que a proposta da gerência acadêmica é 78 
que os 3 (três) centros acadêmicos e 1 (um) diretório fiquem alocados naquele 79 
espaço onde começaram a usar, mas que está muito precário e que a intenção 80 
do campus é fazer uma reforma, arrumar e mobiliar com os itens que se tem no 81 
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patrimônio e os que que possam ser comprados nesse ano de 2021 que está 82 
na previsão e é onde entra o valor da emenda participativa para o campus 83 
Nova Friburgo  e que a pretensão é usá-la no ano de 2021, após a aprovação 84 
da LOA. Disse que o campus não sabia dessa aquisição e que esse ano essa 85 
verba será destinada para a utilização na compra de outros equipamentos ou 86 
acessórios, e em detrimento o campus vai ceder para os diretórios, centros 87 
acadêmicos, equipamentos que hoje estão guardados nos almoxarifados e 88 
depósitos, explicou. Nilson lembrou que o levantamento do PAC 2021 foi 89 
realizado em 2020 e não havia a previsão de uso ou compra desses materiais, 90 
mas que vai deixar previsto tudo o que foi solicitado e no ano de 2022 o que 91 
estiver faltando para a adequação dos espaços dos centros e diretórios 92 
acadêmicos deverão ser utilizados. Nilson abriu a palavra para a consideração 93 
dos conselheiros. O professor Gustavo Guttmann disse que se falou bastante 94 
na audiência pública e entende que a verba é para ser gasta agora, mas pediu 95 
que mantivesse o pedido da física e quando a verba efetivamente chegar, que 96 
o pedido do curso de física saia da lista, mas que não tem muita coisa para 97 
apresentar registrou. Nilson disse que foi uma reunião proforma simplesmente 98 
para trazer a cultura de discutir a questão de investimentos dentro do Conselho 99 
e ressaltou que o PAC 2021 ainda não foi liberado e que está com problemas 100 
sérios com o repasse do governo federal e que a DIRAP está dando ênfase ao 101 
pagamento dos contratos de segurança e que a LOA vai ser votada no final do 102 
mês de abril e em seguida segue para a sanção do presidente, e assim será 103 
executado o orçamento do ano de 2021.  Registrou que os repasses do DIRAP 104 
ainda são muito pequenos e o campus já informou ao Maracanã todos os 105 
casos mais urgentes e que estão aguardando os repasses do financeiro do 106 
Maracanã para quitar as questões pendentes no campus. Sobre o contrato da 107 
obra do auditório está paralisado tendo vista os problemas de pendência no 108 
SICAF e que o fiscal da obra não renovou o contrato, informou também que o 109 
contrato da limpeza interna com prazo previsto de encerramento dia 30 de 110 
março não será renovado e que a procuradoria deu parecer negativo para 111 
renovação por pendências no SICAF, e que vai ter que aguardar o PAC 2021 112 
começar a ser executado para dar entrada no pedido de licitação de serviço 113 
emergencial para se restabelecer o serviço interno de manutenção e limpeza 114 
no campus, e assim que se tiver um valor executado para o ano de 2021 serão 115 
as prioridades para o investimento. Não houve mais nenhuma manifestação. 116 
Nilson abriu a fala para que os presentes se manifestassem sobre assuntos 117 
gerais no campus. O professor Edvar falou sobre a formatura e disse que o 118 
professor Eduardo Gatto solicitou formatura do ensino médio do modo virtual, 119 
mas que já encaminhou para ele que será possível realizar a referida cerimônia 120 
e que também será feita algum tipo de colação de grau para o terceiro ano. 121 
Sobre o feriadão disse que está aguardando resposta do professor Madureira, 122 
mas que a princípio será mantido o calendário e que tais assuntos estão sendo 123 
direcionados aos professores Rodrigo Reis e Eduardo Gatto. Edvar disse que o 124 
contrato com o Hackatruck passou por várias assinaturas digitais e que o 125 
Instituto Eldorado se recusa a assinar por causa das assinaturas digitais e que 126 
vai ao Maracanã pegar o contrato de forma presencial e levá-lo na sexta-feira 127 
de forma presencial ao professor Angelo na UERJ para finalmente ser assinado 128 
e ser remetido ao Instituto Eldorado para as etapas a partir de abril de 2021 129 
possam finalmente ser executadas. Quanto ao convênio de estágio informou 130 
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que recebeu uma nova minuta da prefeitura de Nova Friburgo endereçada a 131 
antigo diretor do CEFET/RJ e que a devolveu via e-mail questionando a 132 
mudança da nova minuta e que a procuradoria do município mudou o formato 133 
do convênio com os dados errados do diretor e da diretoria de extensão do 134 
CEFET/RJ, mas que está tramitando e acredita que até o final desse mês terão 135 
esse convênio assinado e que no próximo semestre os alunos que virão para o 136 
terceiro ano já poderão estagiar na prefeitura e que estão com projeto onde os 137 
alunos poderão estagiar na prefeitura pelo curso de turismo e o técnico de 138 
sistema de informação. O secretário de tecnologia e a secretaria de turismo 139 
gostaram da ideia e que estão trabalhando nessas possibilidades e que esse 140 
projeto não vai demorar um 1 (um) ano e sim será realizado a longo prazo e 141 
que muitos alunos poderão participar. Edvar apelou aos coordenadores sobre a 142 
necessidade do lançamento das notas de algumas disciplinas ainda não 143 
lançadas no portal do professor e que isso dificulta o trabalho da secretaria e 144 
que esse pedido vale especificamente ao ensino médio técnico e lamentou a 145 
ausência da coordenação do Médio Técnico nesta reunião. O professor Nilson 146 
agradeceu ao professor Edvar e sem mais nenhuma manifestação, declarou 147 
encerrada a reunião extraordinária e agradeceu a presença de todos. Nada 148 
mais a tratar, sendo assim, deu-se por encerrada a reunião às 15 horas e 36 149 
minutos. Eu, Francisco Roberto Carvalho, lavrei a presente ata que, será 150 
aprovada e assinada por mim e pela Presidente do Conselho 151 
do campus (CONPUS).   152 

 
Nova Friburgo, 23 de março de 2021. 

 
 

______________________________________________ 
Nilson Mori Lazarin 

Presidente do Conselho do Campus Nova Friburgo (CONPUS) 
 
 

______________________________________________ 
Francisco R. Carvalho 

Secretário Executivo do CONPUS/NF 
Siape 1223774 
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