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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2021 

DO CONSELHO DO CAMPUS NOVA FRIBURGO 

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois e vinte e um, reuniram-se na 3ª 
extraordinária do Conpus os conselheiros: 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), 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), cabendo ao servidor Francisco Roberto Carvalho a tarefa 
de secretariar o presente encontro. Aberta a sessão às 15:05h, a presidência 
incialmente pergunta se algum conselheiro pretende fazer uso da palavra para 
atendimento ao expediente inicial dedicado aos informes, e como ninguém se 
manifestou, adiante seguiu-se a ordem do dia pela indicação de uma nova 
composição do Comitê Covid Local (CCL). A presidência do Conpus pede a palavra 
para esclarecer sobre a motivação de tal mudança, uma vez que o Conselheiro Edvar 
manifestou interesse em não mais integrar essa comissão haja vista a 
desincumbência de suas funções a frente da Gerência Acadêmica do campus Nova 
Friburgo, no que restou demonstrado em e-mail enviado a esta presidência. Ademais, 
continuou na fala a presidência, face a nova composição da gestão do campus Nova 
Friburgo, em transição que resultou na substituição tanto da direção, quanto das 
gerências administrativas e acadêmica, há que se considerar as responsabilidades 
que atinem aos novos portariados, considerando o período de exceção, com medidas 
de isolamento social, que acabam por concentrar na gestão tarefas que só a ela 
devem ser atribuídas, e entre as quais incluem-se as medidas de acompanhamento 
do quadro pandêmico e providências de adequação da infraestrutura para 
desenvolvimento das atividades escolares aos protocolos sanitários. A presidência 
aproveita para agradecer a disponibilidade do Conselheiro Edvar quanto ao bom 
andamento dos trabalhos de transição para aqueles que irão ocupar os assentos no 



CCL. Dito isto, passada a fase de escolha da nova composição, sendo, portanto, 
designados como novos integrantes o Conselheiro André Mello, a Conselheira Gisele 
Marinho, mantendo o Conselheiro Anderson que já vinha atuando na qualidade de 
docente com formação acadêmica na área de biologia. A conselheira Gisela, em 
razão de processo de aposentadoria também deixou de ocupar assento no CCL 
sendo igualmente reconhecida sua disponibilidade para com a transição do posto em 
relação aos novos ocupantes. Por voto unânime dos presentes, nada mais a se 
acrescentar, encerrando-se a sessão às quinze horas e trinta minutos por lavra de 
seu secretário e assinatura da presidência do Conpus.  

 

Nova Friburgo, 27 de maio de 2021. 

 

______________________________________________ 

André Queiroz Ferreira de Mello 

Presidente do Conselho do Campus Nova Friburgo (CONPUS) 

 

 


		2021-11-11T12:24:13-0200
	ANDRE QUEIROZ FERREIRA DE MELLO:01193896738




