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Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às quinze 

horas, realizou-se virtualmente pela plataforma Teams, cujo link foi 

disponibilizado via e-mail aos conselheiros do Conpus, a 6ª 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), Gabriel Cornélio de Moura (Titular – Gerência 

Administrativa), Adriana Doyle Portugal, (Titular – Gerência Acadêmica), 

Diogo Oliveira Azevedo, (Suplente – Gerência Acadêmica), Roberto Cesar 

Zarco Câmara (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). O 

presidente inicia o expediente do dia com convite para que os presentes façam 

uso da palavra, se assim desejarem, para os informes. O Conselheiro Eduardo 

Augusto Giglio Gatto informou que o Colegiado do Ensino Médio Técnico, em 

reunião, abordou a questão do uso dos sábados letivos, conforme disposição do 

calendário acadêmico, no que será apresentado neste Conpus. Segundo informe 

envolve contato com uma startup para fins de oferta de estágios, etc.O 

Presidente chama atenção para o atraso na licitação em RDC da reforma 

hidráulica lamentando o atraso, tendo em vista os riscos de se levar para 2022 a 

continuidade desse processo licitatório a depender do orçamento do ano 



vindouro. A Conselheira Adriana Doyle Portugal informou sobre a parceria com 

o gabinete a Vereadora Maira Felício (PT), na criação de um Sistema de 

informação com mapeamento dos índices de violência contra mulher no 

Município de Nova Friburgo, com a disponibilidade dos professores Dacy 

Lobosco e Rafael Escalfoni para atuarem na feitura desse banco de dados. 

Esgotados os informes, passado o primeiro ponto de pauta da ordem do dia sobre 

apreciação e aprovação do calendário acadêmico dos Cursos Técnicos 

Integrados ao ensino Médio. Aberto os debates, após participação dos 

Conselheiros, foi aprovado por unanimidade o calendário que segue em anexo a 

esta ata. Sobreo Calendário Acadêmico da Graduação, este tendo sido apreciado 

na reunião extraordinária do dia 30 de novembro de 2021 foi ratificado na 

presente reunião, nada mais tendo a acrescentar a ele. Ambos os calendários 

acompanham esta ata em anexo. Seguindo para o próximo ponto de pauta, a 

presidência abre os trabalhos informando sobre o falecimento do animal 

comunitário “Levandog”, que pertenceu a comunidade do campus Nova 

Friburgo e depois foi transferido ao projeto NUPAMA no campus Nova Iguaçu. 

A Conselheira Adriana Doyle Portugal discorreu sobre a questão dos animais 

comunitários, também narrando o histórico do Levandog, desde a chegada dele 

no campus Nova Friburgo, o acolhimento dele com, inclusive o nome Levandog 

dado pelos alunos do Ensino Médio Integrado ao Técnico, passando pelas 

dificuldades de se lidar com um cachorro que era muito carinhoso com humanos 

mas agressivo com outros cachorros e também das dificuldades de se prover 

infraestrutura capaz de lidar com o aparecimento de um animal na comunidade 

do campus que incluiu cuidados de alimentação, veterinário, campanha de 

adoção, etc. Após debate envolvendo os Conselheiros presentes, foi aprovada 

por unanimidade o encaminhamento de sugestão às chefias e coordenações do 

campus Nova Friburgo para formação de uma Comissão que venha a estudar e 

propor a criação de uma infraestrutura que possa dar conta do trato com os 

animais que vierem a ser acolhidos no campus, e enquanto essa Comissão não se 

forma e, percorrendo esse período de transição, que todos sejam orientados a não 

receber animal no campus já que não há condições no momento de se arcar com 

as responsabilidades de cuidado por falta de recursos humanos, financeiros, etc. 

Passando para o próximo ponto de pauta sobre a nova composição do Comitê 

Covid-19 já que a atual carece de pessoal em função da aposentadoria de um dos 

membros e a cessão de outro para serviço no campus maracanã. Sendo assim e 

após debates foram designados, por voto unânime dos presentes, além da 

permanência do conselheiro André Queiroz Ferreira de Mello na presidência do 

Comitê, a servidora Maria Luisa Abrunhosa e Nilton Vianna perfazendo assim a 

nova composição do Comitê Covid - 19. Seguindo para o próximo ponto de 

pauta que trata da aprovação do calendário de reuniões ordinárias do Conpus. 

Após debates foi aproado o calendário que segue em anexo a esta ata. Em 

Assuntos Gerais, a presidência registra profunda gratidão ao serviços prestados 

pela servidora Simone Tardin, tendo em vista que ela passou num concurso 

público e está em transferência para Brasília. O Conselheiro Diogo Oliveira, na 



qualidade de chefe da SERAC, também faz votos de felicitações à Simone 

Tardin. O conselheiro Rodrigo também parabeniza Simone Tardin e aproveita 

para solicitar colaboração no sentido de se providenciar Termo de Posse dele na 

composição do Conpus, uma vez que ele se faz presente desde 2019. O 

secretário Francisco informou que os arquivos se encontram numa pasta na sala 

do gabinete em documento físico. Para quem puder ir ao campus retirar o 

documento e enviar ao Conselheiro Rodrigo. A presidência registra também a 

vinda da servidora Pâmella Priscila, transferida do campus Valença para o 

campus Nova Friburgo. O conselheiro Diogo informa sobre a data de colação de 

grau em 19 de janeiro, já tendo sido divulgado aos alunos formandos. Por fim a 

presidência manifesta votos de Feliz Natal a todos e todas. Em não havendo 

mais nada a acrescentar, a presente Ata lavrada pelo seu secretário e assinada 

pelo presidente do Conpus e pelos demais Conselheiros presentes por intermédio 

de ferramenta remota à disposição do campus Nova Friburgo do CEFET/RJ.  

 

Nova Friburgo, 21 de dezembro de 2021. 

 

Adriana Doyle Portugal (SIAPE 1644700) ____________________________ 

André Queiroz Ferreira de Mello (SIAPE 2185969) ____________________ 

Diogo Oliveira Azevedo (SIAPE 2181741) ___________________________ 

Eduardo Augusto Giglio Gatto (SIAPE 1336989) ______________________ 

Edvar Fernandes Batista (SIAPE 1917185) ___________________________ 

Gabriel Cornélio de Moura (SIAPE 1710597) _________________________ 

Roberto Cesar Zarco Câmara (SIAPE 1943143) _______________________ 

Rodrigo Reis Gomes (SIAPE 1644791) ______________________________ 

 Thiago Resende de Almeida (SIAPE 2185927) _________________________ 
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