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DO CONSELHO DO CAMPUS NOVA FRIBURGO

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do corrente ano, às quatorze horas, 

em decorrência de queda de sinal na rede de internet, a presente reunião 

sofreu interrupção na sua transmissão pela plataforma RNP. Diante desse 

evento fortuito, uma nova rede de acesso foi acionada, por meio remoto de 

rede de dados celular, utilizando-se como canal disponível, a plataforma 

teams, mantendo acesso ao público pelo mesmo link franqueado aos 

Conselheiros. Feito os esclarecimentos reuniram-se em ambiente virtual, 

pela plataforma RNP, os seguintes conselheiros o professor Andre Queiroz 

Ferreira de Mello, (Presidente do Conselho e Titular – Direção do Campus), 

Gabriel Cornelio Moura (Titular – Gerência Administrativa), Rafael 

Guimarães (Titular – Gerência Acadêmica), Diogo 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), Eduardo Augusto 

Giglio Gatto (Titular – Coordenação do Curso Técnico em Informática e 

Administração Integrados ao Ensino Médio), Edvar Fernandes Batista 

(Titular - Coordenação - Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 

Turismo), todos convocados para deliberar sobre os integrantes que deverão 

compor a Comissão Eleitoral do campus Nova Friburgo, em atendimento ao 

ofício nº 13/2021/CODIR, o qual rende fidelidade ao disposto na Resolução 

CODIR/CEFET-RJ n° 30/2020, Capítulo II, artigo 8º, dentre aqueles que a 
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seguir habilitaram suas respectivas candidaturas, em e-mail endereçado ao 

secretário deste Conpus, servidor Francisco Roberto Carvalho, na ordem em 

que se apresentaram as inscrições: (colocar o nome dos inscritos). Assim 

sendo, uma vez publicitada a lista de candidatos, a presidência deste 

Conpus abriu oportunidade das falas aos presentes. Em não havendo outro 

postulante, esta presidência, no uso da palavra, agradeceu o 

comparecimento de todos e todas a assembleia do orçamento participativo 

que ofereceu recursos de um milhão de reais para as instituições de ensino 

federal presentes. Em não havendo mais nenhum outro informe, seguiu-se a 

votação, com orientação de que cada conselheiro colocasse no chat a lista 

de sua escolha no preenchimento dos assentos disponíveis para formação 

da Comissão Eleitoral. Em não havendo nenhum outro encaminhamento, 

seguiu-se a votação. Apurados os votos, entre os docentes que se 

habilitaram foram confirmadas, por unanimidade, as indicações dos 

professores Roberto Cesar Zarco Câmara e Paulo Henrique Werly 

Gualberto. Entre os discentes inscritos, seguiu-se o escrutínio com a 

seguinte distribuição de votos: Alysson (1 voto); Guilherme (5 votos), 

Thaylan (6 votos); Karine (4 votos). Entres os Técnico Administrativos 

inscritos, seguiu-se o escrutínio com a seguinte distribuição de votos 

Alzemar (1); Andrea (2); Flávia (0); Diego (6); Allan (7). Assim sendo, 

consagrados os nomes dos que formam agora a presente Comissão Eleitoral 

do Campus Nova Friburgo. Roberto Cesar Zarco Câmara e Paulo Henrique 

Werly Gualberto (docentes); Allan e Diego (Técnicos Administrativos), 

Taylan e Guilherme (discentes). Aprovada no mérito, a presente ata é 

assinada e lavrada pela presidência desta sexta sessão extraordinária do 

Conselho do Campus Nova Friburgo – CEFET/RJ. Nada mais a tratar, sendo 

assim, deu-se por encerrada a reunião às 14:51 (quatorze horas e cinquenta 

e um minutos).

______________________________________________

André Queiroz Ferreira de Mello

Presidente do Conselho do Campus Nova Friburgo (CONPUS)
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