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Aos sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às 10 horas, realizou-se 

virtualmente pela plataforma RPN, cujo link foi disponibilizado via e-mail aos 

conselheiros do Conpus nesta data, a 5ª Reunião Extraordinária 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), Rafael Guimarães Rodrigues, (Titular – Gerência Acadêmica), Diogo 

Oliveira de Azevedo (Suplente - Gerência Acadêmica), Gustavo Antônio Montenegro 

Guttmann (Titular - Coordenação do Curso de Licenciatura em Física), Guilherme 

Guedes (Suplente - 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) e Carolina de 

Lima Aguilar (Suplente da Representação Docente). O professor André Mello 

cumprimentou os presentes e em seguida deu início a reunião que teve como pauta 

única “apresentação dos calendários dos cursos técnicos integrados ao ensino médio 

e da graduação”. Professor André Mello proferiu palavras de agradecimento a 

professora Gisela Bochner tendo em vista a proximidade da aposentadoria da 

servidora. Em homenagem exaltou seu trabalho, a dedicação, empenho e garra que 

exerceu durante todo o tempo como professora, assim como a frente da subprefeitura 

do campus onde desempenhou um papel decisivo e fundamental para que se 

pudesse dar seguimento e expansão no campus Nova Friburgo, um exemplo a ser 



seguido registrou. A professora Gisela agradeceu as palavras de carinho, disse que 

tem o campus e os colegas de trabalho como sua família e que se coloca à disposição 

para ajudar no que for possível. Sem nenhuma manifestação por parte dos 

conselheiros, o professor André agradeceu a presença da equipe da Saped e solicitou 

prorrogação da reunião e em seguida apresentou o calendário do ano letivo 2021. A 

servidora Cristina da Saped, o Diogo e o Rafael fizeram alguns ajustes no calendário 

da graduação. Em seguida a servidora Cristina apresentou os ajustes necessários no 

calendário acadêmico dos cursos técnicos integrados ao ensino médio. O professor 

Rafael perguntou como forma de sugestão uma semana de prova para cada 

semestre. Cristina respondeu que o ensino remoto prevê outras formas de avaliação 

e que acha interessante fazer uma organização interna dos professores que querem 

usar a semana de provas, mas entende ser incoerente com o sistema remoto. Rafael 

falou sobre as datas limites de provas, a servidora Cristina esclareceu que os prazos 

já estão definidos no calendário e que ficaram apertados em função do calendário e 

da pandemia. Diogo disse que não existe prazo para o trancamento de matrícula, 

Cristina esclareceu que em função do ensino remoto que está permitido conforme as 

normas existentes que o aluno do ensino médio integrado o trancamento do ano letivo 

e destrancamento no ano seguinte, mas não necessariamente no prazo específico. 

André questionou sobre os prazos de matrículas de alunos ingressantes. Diogo 

esclareceu que o Dtinf orientou que os veteranos primeiro fizessem a renovação de 

matrículas e depois criassem as matrículas do ingressantes, mas que depende que 

os dados estejam disponíveis para a importação e que isso acontece de forma 

paralela e que esse prazo é relevante para os veteranos, e os ingressantes já são 

matriculados automaticamente em todas as disciplinas no primeiro período. Cristina 

perguntou sobre o ingresso do primeiro ano se vai haver concurso. Rafael respondeu 

que será por sorteio e que o Dtinf apresentou ferramenta para elaboração de edital e 

sorteio e que nos próximos dias divulgarão as datas, enfatizou ser perigoso no ponto 

de vista jurídico e institucional o campus Nova Friburgo, demais campi e o Maracanã 

fazer um processo seletivo. O professor André sugeriu como proposta de 

encaminhamento regime de votação a aprovação imediata do calendário com as 

devidas alterações que foram apontadas hoje a serem encaminhadas para que essa 

errata possa ser providenciada o quanto antes. Professor Edvar perguntou sobre o 

posicionamento da Diren sobre os planos de trabalho e manifestou preocupação com 

o prazo. Rafael respondeu que acredita que a gestão atual da Diren não envie nada 



com prazo apertado, mas que vai reforçar com a Diren sobre essa questão. Cristina 

propôs a alteração nas datas de 30 de novembro e 1º de janeiro de para o conselho 

de classe e o professor Rafael sugeriu os dias 07 e 08 de dezembro. Professor André 

colocou em votação a provação dos dois calendários acadêmicos o da graduação e 

do ensino médio técnico com eventuais correções que serão encaminhadas. Na 

graduação com relação a data de 29 de julho e para o médio técnico o prazo de 

trancamento e destrancamento de matrículas e que o calendário seja aprovado 

imediatamente e seja colocado à disposição e franqueado a toda comunidade escolar. 

Todos os conselheiros presentes concordaram. Por motivo técnico a professora 

Gisela Bochner não teve como se manifestar. Nada mais a tratar, sendo assim, deu-

se por encerrada a reunião às 11 horas e 12 minutos. Eu, Francisco Roberto Carvalho, 

lavrei a presente ata que, será aprovada e assinada pelo Presidente do Conselho 

do campus (CONPUS). 

 

Nova Friburgo, 07 de junho de 2021. 

 

______________________________________________ 

André Queiroz Ferreira de Mello 

Presidente do Conselho do Campus Nova Friburgo (CONPUS) 
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