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Aos oito dias do mês fevereiro 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 2ª 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), Gabriel Cornélio Moura (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 disponibilizou no site oficial do CEFET/RJ a 20 
Agenda da Direção do Campus, onde nela os interessados poderão 21 

acompanhar todo o expediente da Direção que será atualizado semanalmente. 22 
Estamos acompanhando os encaminhamentos necessários a elaboração do 23 
POA 2022, em cujo teor, por compromisso firmado pela DIREG, deverá constar 24 
prioridade de orçamento para obra de reforma hidráulica no antigo prédio do 25 

Ciep e que foi incorporado ao nosso campus, dando continuidade ao projeto 26 
que foi elaborado ano passado. No dia 11 de fevereiro, a direção do campus 27 
vai participar de um programa de rádio, como medida de divulgação de nossa 28 

instituição e possibilidade de esclarecimento de dúvidas por parte dos ouvintes 29 
quanto a temas como retorno às atividades presenciais, histórico de nossa 30 
instituição no município, entre outros temas de interesse da comunidade de 31 
ouvintes do programa radiofônico. Em não havendo mais informes a serem 32 
prestados passou-se ao ponto de pauta. A presidência do CONPUS destacou 33 

que, como primeiro passo para deflagração do processo eleitoral para 34 
recomposição do quadro de conselheiros do Conpus, era necessário que na 35 
data de hoje fosse indicada uma Comissão Eleitoral e que, confirmada a 36 
indicação dos nomes que comporão essa Comissão Eleitoral, para o dia 15 de 37 
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fevereiro, próxima terça-feira, às 15:h, a Comissão apresentaria proposta de 38 

regulamento do processo eleitoral junto com calendário eleitoral. Dito isso 39 
passou-se a palavra aos conselheiros indagando-se se alguns dos presentes 40 

aceitaria integrar a Comissão Eleitoral. Dito isto, os Conselheiros Roberto 41 
Zarco, Gabriel Moura e Eduardo Gatto aceitaram fazer parte da Comissão. O 42 
Conselheiro Roberto Zarco sugeriu o nome do servidor Diego Almeida para 43 
compor a Comissão já que ele possui certificado para operar o sistema  Helios 44 
Votting, no que também coube aos presentes concordarem que o processo 45 

eleitoral, dadas as circunstâncias da pandemia, deveria se dar por intermédio 46 
de ambiente virtual. Ao final com a concordância de todos os presentes quanto 47 
aos nomes indicados para compor a Comissão Eleitoral esta foi confirmada no 48 
mérito, cabendo à presidência do Conpus encaminhamento de ofício 49 
solicitando que os membros indicados da Comissão Eleitoral sejam 50 

portariados. Nada mais a tratar, sendo assim, deu-se por encerrada a reunião 51 
às 15 horas e 39 minutos. Eu, André Queiroz Ferreira de Mello, lavrei a 52 
presente ata que, será aprovada e assinada por mim, Presidente do Conselho 53 
do campus (CONPUS).  54 

  
Nova Friburgo, 08 de fevereiro de 2022. 

 
 

______________________________________________ 
André Queiroz Ferreira de Mello 

Presidente do Conselho do Campus Nova Friburgo (CONPUS) 
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