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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2021 

DO CONSELHO DO CAMPUS NOVA FRIBURGO 

Aos vinte e sete dias do mês de maio de 2021 reuniram-se na 4ª extraordinária do 

Conpus os seguintes 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 15:27h, 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 da Comissão Gestora Local do Plano Institucional de Capacitação 

Docente (PICD), com indicação de um titular e um suplente. A presidência lembra que 

a PICD é um instrumento para a consecução da Política de Capacitação Docente do 

CEFET/RJ estabelecida pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). A CG de 

conforme disposto no Art. 6º na Resolução 25/2015 "   § 1o A CG estabelecerá as 

diretrizes para a elaboração e acompanhamento do PICD com vistas a garantir os 

objetivos estabelecidos no Art. 4º., § 2o Anualmente a CG encaminhará aos CAs as 

diretrizes, formulários e calendário para a tramitação do PCDCA."  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, 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 PICD. Dito isto, 

passada a fase de escolha da nova composição, sendo, portanto, designados como 

novos integrantes o Conselheiro Rafael Guimarães na condição de titular e Diogo de 

Oliveira de Azevedo na condição de suplente. Por voto unânime dos presentes, nada 

mais a se acrescentar, encerrando-se a sessão por lavra de seu secretário e 

assinatura da presidência do Conpus. 

 

 

 

Nova Friburgo, 27 de maio de de 2021. 
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André Queiroz Ferreira de Mello 

Presidente do Conselho do Campus Nova Friburgo (CONPUS) 
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