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Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quinze horas, 
realizou-se virtualmente pela plataforma RNP, cujo link foi disponibilizado via 
e-mail aos conselheiros do Conpus, a 2ª Reunião Ordinária do ano de 2021 
do Conselho do campus-Conpus Nova Friburgo. Estiveram presentes o 
professor André Queiroz Ferreira de Mello (Presidente do Conselho e 
Titular – Direção do Campus), Gisele Moraes Marinho (Titular – Gerência 
Administrativa), Rafael Guimarães Rodrigues, (Titular – Gerência 
Acadêmica), Diogo Oliveira Azevedo, (Suplente – Gerência Acadêmica), 
Gustavo Antônio Montenegro Guttmann (Titular - 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), Eduardo Augusto Giglio Gatto 
(Titular – Coordenação do Curso Técnico em Informática e Administração 
Integrados ao Ensino Médio), Gisela Bochner (Titular da Representação 
Docente). Aberta a sessão, como informe do dia o presidente do Conpus, 
cumprimentou todos os presentes, chamou atenção para notícia publicada 
na página do CEFET/RJ, sobre a posição alcançada pela instituição no 
índice Geral de Cursos (IGC), no triênio 2017-2019.  Em não havendo mais 
informes, abriu a ordem do dia passando a abordar o ponto referente ao 
Regulamento PAC. Aberta a palavra para manifestação, em não se fazendo 
inicialmente uso dela pelos demais conselheiros, a presidência destacou a 
importância da elaboração de tal regulamento, pela premissa de maior 
inclusão da comunidade escolar do Campus Nova Friburgo nas discussões 
em torno do PAC. Salientou, contudo, que a minuta do regulamento, 
elaborada por comissão destinada a esse fim, uma vez encaminhada a 
SEACO, mereceu um conjunto de reparos, pelo que entende que merece ser 
submetida a um processo de revisão, não cabendo, portanto, sua aprovação 
nesta sessão. O Conselheiro Edvar explica que a Comissão pretendeu 
oferecer uma proposta de regulamentação do PAC para que o mesmo possa 
ser trabalhado com a devida antecedência e com maior participação de 
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todos os interessados e que a Comissão cumpriu seu papel ao entregar tal 
proposta. O Conselheiro Eduardo Gatto sugeriu que a SEACO oferecesse 
uma sessão destinada a explicação técnica das anotações feitas na proposta 
de modo a fornecer aos Conselheiros maiores subsídios para compreensão 
das sugestões de alteração do texto inicial da proposta. Seguiu-se 
encaminhamento de votação para que a minuta do regulamento, em vista da 
manifestação da SEACO, não fosse aprovada nesta sessão, cabendo a uma 
posterior reunião voltar a esse ponto sendo, todavia, agendado em data 
antecedente, um encontro com a SEACO para que se esclarecesse melhor o 
papel dela na elaboração do PAC e as razões das sugestões feitas no 
regulamento. Em não havendo oposição, ao encaminhamento feito todos os 
presentes manifestaram concordância. Passado para o segundo ponto 
quanto a destinação do espaço físico para a representação dos estudantes, 
a presidência apresentou uma proposta de regulamento de uso do espaço 
físico feita pelos representantes dos Centros Acadêmicos, em colaboração 
com a GERAC. O documento passou por uma revisão, merecendo então um 
novo encontro com os estudantes para que o texto possa ser rediscutido. 
Como o Conpus atualmente não tem representação estudantil, os 
Conselheiros concordaram que a revisão no texto deva passar pôr em 
debate antecedente com as representações estudantis para que, cumprida 
essa etapa, aí sim, na próxima reunião ordinária, o regulamento volte a 
figurar como ponto de pauta. Passado ao ponto seguinte, em regime de 
votação, como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram 
aprovadas as atas da 1ª RO de 02/03/2021, da 1ª RE de 23/03/2021, e da 2ª 
RE de 30/04/2021. Passado para o expediente final, em não havendo 
manifestação dos presentes em relação aos Assuntos Gerais, deu por 
encerrados os trabalhos às 16:44 minutos, sendo a presente Ata lavrada 
pelo seu secretário e assinada pelo presidente do campus (Conpus) Nova 
Friburgo.

Nova Friburgo, 04 de maio de 2021.

______________________________________________
André Queiroz Ferreira de Mello

Presidente do Conselho do Campus Nova Friburgo (Conpus)
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