
ATA DA 12ª REUNIÃO EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO DE GRUPO DE 
TRABALHO CENTRAL DE PROTOCOLOS E CENÁRIOS PÓS PANDEMIA, DO 

COLÉGIO PEDRO II DE 2020 

 
Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte às 
quatorze horas, através de aplicativo de áudio e vídeo, foi 
realizada a reunião virtual, com os representantes dos campi, do 
CREIR, dos segmentos do CONSUP, CONEPE, PROEN, 
SINDSCOPE, CODIR, CONDEPAR e ADCPII, que participam 
deste Grupo de Trabalho (GT) do Colégio Pedro II. A reunião teve 
como pauta: informes, excepcionalidades e normatização das 
atividades não presenciais para os estudantes concluintes 
(terceiro ano do Ensino Médio regular, integrado, como também 
dos anos finais do PROEJA), sugestões de possíveis atividades 
(documentos GT central).  

 
Presentes na reunião: em tabela anexa (ANEXO 01)  
 
No início da reunião, houve a formação da mesa:  
 
Coordenação: Matheus Castro  
Tempo: Daniel Lustosa 
Inscrições: Barbara Loureiro 
Presença: Alita Caiuby 
Ata: Isabella Brasil e Thiago Aquino 
 
REORGANIZAÇÃO DA PAUTA 
 
PAUTA:  
 
Informes 

1. Sugestões de eixos/atividades possíveis (continuação a partir do documento do 
GT Central)  

2. Nota informativa sobre os trabalhos do GT Central  
3. Excepcionalidades para concluintes  
4. Prazo/ calendário unificado  
5. Outras representações no GT Central  
6. Formulário dos servidores 

 
Informes: 
Eduardo Gama (CONEPE): Lembra que hoje é o último dia para enviar os documentos 
para o CONEPE. Pergunta se haveria teto para a finalização visto o tempo estipulado. 
Alita (SCII): Entende que o fundamental são as excepcionalidades do terceiro ano e o 
documento das atividades remotas. 
Eduardo Gama (CONEPE): Informa que o CONEPE realizou reuniões ordinárias as 
segunda e quinta, avaliando documentos enviados pelo GT e não conseguiram finalizar. 
Na última reunião, CONEPE produziu carta para o CONSUP sobre os concluintes. 
Constam dois pontos que não foram fechados pelo GT: (1) plataforma a ser usada pelos 
concluintes, (2) carga horária das atividades não-presenciais. Ressalta que não é uma 
carta finalizada.  
Bruno Dias (Tijuca II): Informa que assumiu a representação do campus em 
substituição de Renata. 
Matheus Trindade (CONSUP - Discente): Solicita esclarecimento sobre como será a 
certificação dos concluintes do técnico, uma vez que a certificação do Curso técnico 



depende das horas não só das disciplinas propedêuticas como também das horas 
técnicas. 
Eduardo Gama (CONEPE): Esclarece que a carga de atividades profissionais está 
sendo levada em conta e que CONSUP vai discutir o tema. Informa também que hoje 
haverá reunião do setor técnico para a produção de documento para CONEPE e 
CONSUP sobre as especificidades dos cursos técnicos. 
Tiago Cavalcante (ADCPII): Informa que no dia 22 de setembro acontecerá a 3ª roda 
de debates do CPII e a pandemia, para docentes e técnicos e é aberto a comunidade. 
Nota à imprensa: possibilidade de encaminhar nota para coluna de jornal hoje. ADCPII 
traz proposta de texto para ser apreciada. (ponto 2 da pauta) 
Matheus Castro (CONSUP - Docente): esclarece que é encaminhamento e que já está 
contemplado na pauta.  
 

1. Sugestões de eixos/atividades possíveis (continuação a partir do 
documento do GT Central)  

Alita Caiuby (SCII): realiza a leitura do final do documento original do trecho em 
discussão, que está em compilação das propostas pedagógicas, a seguir:  

✔ Sugestões de eixos/atividades possíveis: 
▪ Escuta: atividades interativas e afetivas, visando à manutenção do contato e da 
participação, como rodas de conversa e/ou grupos de debate. 

▪ Expressividade: atividades de produção escrita, oral, corporal, artística, 
científica, seja para fins particulares, seja para exposição em plataformas virtuais 
oficiais da instituição. 
▪ Ludicidade: atividades de ressignificação do ambiente doméstico por meio de 
jogos que pesquisem restrições e possibilidades nas diversas linguagens. 
▪ Sensorialidade: propostas de alterações sensíveis do espaço físico e do 
ambiente de estudo dos educandos, a fim de alcançar maior bem-estar para iniciar 
atividades de apoio. 
▪ Corporeidade: reconhecimento dos efeitos da diminuição de movimento no 
próprio corpo, propostas de movimentação e consciência corporal. 
▪ Memória: elaboração de registros textuais autorreflexivos, resgates fotográficos, 
relatos próprios ou fruto de pesquisas com familiares. 
▪ Espacialidade: atividades participativas que possam se estender às famílias, 
considerando a pluralidade de constituições familiares e a diversidade de ambientes 
domésticos. 

 
Matheus Castro (CONSUP – Docente): encaminhamento: a cada ponto, abre-se para 
destaques 
Katia Schaefer (CREIR): propõe a inclusão de um eixo: 
“Criatividade: propostas de atividades estéticas que agucem o potencial sensível e 
criativo dos educandos, em diversas linguagens, através de expressões artísticas, 
científicas e/ou corporais no cotidiano.” 
Matheus Castro (CONSUP – Docente): encaminha que as inscrições serão por ponto 
destacado. 
Elena Ignácio (Realengo I): realiza a leitura de e-mail do departamento de Anos Iniciais 
sobre esses pontos. Alguns pontos têm destaque, e propõe de inclusão de eixo: 
“Curiosidade: estímulo ao pensar, à criticidade, busca de solução para problemas, 
fomento do senso crítico para formar cidadãos reflexivos.” 
 
Pontos e destaques: 
Escuta:  
Eduardo Gama (CONEPE): ressalta que a escuta poderia ocorrer por mensagem de 
textos, chats etc., pois isso não é impeditivo, as plataformas permitem essa interação 
por chat. Não fere o princípio das limitações do equipamento. 



Elena Ignácio (Realengo I): solicita a retirada do final do texto, sobre os exemplos. Por 
conta das limitações tecnológicas, e se for deixar, colocar os recursos possíveis. 
Alita Caiuby (São Cristóvão II): propõe incluir “por chat” para contemplar Elena. 
Elena Ignácio (Realengo I): não coloca como proposta, pois está seguindo as 
orientações do Departamento de Anos Iniciais 
Renata Augusta (Humaitá II): ressalta que foi aventada a possibilidade de haver 
mudança de plataforma, e que, portanto, não cabe constar restrição no texto. 
EM REGIME DE VOTAÇÃO 
Proposta 1: manutenção do texto original. (18 votos) 
Proposta 2: supressão do trecho sobre exemplo. (4 votos) 
Abstenções: 2 
Texto aprovado: Escuta: atividades interativas e afetivas, visando à manutenção 
do contato e da participação, como rodas de conversa e/ou grupos de debate. 
 
Expressividade: 
Elena Ignácio (Realengo I): propõe a inclusão, ao final do texto, do trecho “desde que 
a exposição tenha autorização prévia de todos/as os/as envolvidos, discentes e 
docentes.” 
Renata Augusta (Humaitá II): propõe retirar a parte relativa aos meios, para não haver 
restrições. 
  
EM REGIME DE VOTAÇÃO 
Proposta 1: manutenção do texto original. (2 votos) 
Proposta 2: inclusão de adendo “desde que a exposição tenha a autorização prévia de 
todos/as os/as envolvidos, discentes e docentes”. (17 votos) 
Proposta 3: supressão da parte relativa aos meios. (2 votos) 
Abstenções: 1 
Texto aprovado:  
Expressividade: atividades de produção escrita, oral, corporal, artística, científica, 
seja para fins particulares, seja para exposição em plataformas virtuais oficiais da 
instituição, desde que a exposição tenha a autorização prévia de todos/as os/as 
envolvidos, discentes e docentes. 
 
Ludicidade: 
Katia Schaefer (CREIR): propõe a substituição de “jogos” por “jogos e brincadeiras”.  
 
EM REGIME DE VOTAÇÃO 
Proposta 1: manutenção do texto. (0 votos) 
Proposta 2: substituir “jogos” por “jogos e brincadeiras”. (19 votos) 
Abstenções: 2. 
Texto aprovado: 
Ludicidade: atividades de ressignificação do ambiente doméstico por meio de 
jogos e brincadeiras que pesquisem restrições e possibilidades nas diversas 
linguagens. 
 
Sensorialidade: 
Elena Ignácio (Realengo I): propõe complementar o texto com as palavras: cognitivo 
e emocional 
 
EM REGIME DE VOTAÇÃO 
Proposta 1: manutenção do texto. (0 votos) 
Proposta 2: inclusão das palavras ‘cognitivo e emocional’ ao final. (22 votos) 
Abstenções: 1. 
Texto aprovado:  



Sensorialidade: propostas de alterações sensíveis do espaço físico e do ambiente 
de estudo dos educandos, a fim de alcançar maior bem-estar para iniciar 
atividades de apoio cognitivo e emocional. 
 
Os eixos Corporeidade e Memória não tiveram destaques e foram aprovados nos textos 
originais. 
Textos aprovados: 
Corporeidade: reconhecimento dos efeitos da diminuição de movimento no 
próprio corpo, propostas de movimentação e consciência corporal. 
Memória: elaboração de registros textuais autorreflexivos, resgates fotográficos, 
relatos próprios ou fruto de pesquisas com familiares. 
 
Espacialidade:  
Nataskia Keher (São Cristóvão I): propõe a troca do nome do eixo para "Interação 
familiar" no lugar de cooperatividade/espacialidade. Considera que ficaria mais claro e 
menos truncado dessa forma. 
 
EM REGIME DE VOTAÇÃO 
Proposta 1: manutenção do título. (0 votos) 
Proposta 2: interação familiar. (15 votos)  
Proposta 3: cooperatividade. (6 votos)  
Abstenções: 2. 
Texto aprovado: 
Interação familiar: atividades participativas que possam se estender às famílias, 
considerando a pluralidade de constituições familiares e a diversidade de 
ambientes domésticos. 
 
 
Inclusão de eixos 
Katia Schaefer (CREIR): propõe a inclusão do seguinte eixo: 
“Criatividade: propostas de atividades estéticas que agucem o potencial sensível e 
criativo dos educandos, em diversas linguagens, através de expressões artísticas, 
científicas e/ou corporais no cotidiano.” 
EM REGIME DE VOTAÇÃO 
Proposta 1: manutenção do texto (16 votos) 
Proposta 2: supressão da proposta (4 votos) 
Abstenções: 4 
Texto aprovado: 
Criatividade: propostas de atividades estéticas que agucem o potencial sensível 
e criativo dos educandos, em diversas linguagens, através de expressões 
artísticas, científicas e/ou corporais no cotidiano. 
 
Elena Ignácio (Realengo I): Propõe, a partir da sugestão do Departamento de Anos 
Iniciais, a inclusão do seguinte eixo: 
“Curiosidade: estímulo ao pensar, à criticidade, busca de solução para problemas, 
fomento do senso crítico para formar cidadãos reflexivos.” 
 
EM REGIME DE VOTAÇÃO 
Proposta 1: manutenção do texto (21 votos) 
Proposta 2: supressão da proposta (0 votos) 
Abstenções: 3 
Texto aprovado:  
Curiosidade: estímulo ao pensar, à criticidade, busca de solução para problemas, 
fomento do senso crítico para formar cidadãos reflexivos.” 
 



Por conta do horário, a mesa propõe a inversão dos pontos 2 e 3. 
EM REGIME DE VOTAÇÃO 
Proposta 1: manutenção da ordem da pauta. (0 votos) 
Proposta 2: inversão da pauta. (22 votos) 
Abstenções: 2. 
APROVADA A INVERSÃO 
 

2. Excepcionalidades dos concluintes. 
 

Alita Caiuby (São Cristóvão II): propõe encaminhar o texto do CONEPE e fazermos 
considerações a partir desse texto. 
Eduardo Gama (CONEPE): apresenta o documento do CONEPE como texto para 
pontos de discussão e não como proposta de texto. Fez a leitura e apresentação. 
Monica de Souza Coimbra (CODIR): explica que essa carta é a compilação de itens 
debatidos e aprovados aqui e no CONSUP (À exceção da definição efetiva da carga 
horária até dezembro e do MOODLE, que ao que tudo indica, será a única opção). A 
primeira parte é mais "literal" em relação ao texto aprovado no CONSUP e sofreu 
pequenos ajustes de LP. 
Documento lido e destaque: 
Itens em que houve destaques: 1, 2, 12. 
Item 1: As atividades não presenciais terão início no dia 21/09/20. 
Julia Campos (Engenho Novo II): apresenta proposta para o item 1: a data 21/09/2020 
ser a data resposta dos SEFINs dos campi ao CONSUP sobre um percentual aceitável 
de estudantes que tenham já recebido o depósito na conta. E prever uma data de retorno 
caso o percentual não tenha sido atingido. Explica que há uma demora na compra do 
equipamento e que ainda existe a compra dos equipamentos do Napne que ainda não 
estão definidas. Solicita que o setor financeiro e o Napne esclareçam sobre esses 
pontos. 
Wiliam Carvalho (CONSUP - TAEs): compreende que o limite de uma data é para ter 
um foco, mas que há uma celeridade nos campi, visando atender todos os estudantes 
até a data definida. Acha importante colocar uma data, por mais que haja indefinição. 
Lamenta a divulgação da data por alguns campi. 
Monica de Souza Coimbra (CODIR): relata que o campus Niterói já empenhou e 
liquidou todos os valores relativos a todos os contemplados e só estava aguardando a 
liberação do financeiro. 
Eduardo Gama (CONEPE): propõe a manutenção do dia 21/09/2020 para início das 
atividades. Explicação. 
Matheus Trindade (CONSUP – Discente): solicita que a questão colocada por Alex 
seja deliberada hoje. 
Alex von Sydow (São Cristóvão III): Solicita extensão da excepcionalidade para a 1a 
e 2a série do Curso Técnico de Meio Ambiente, no que tange as disciplinas da grade de 
formação profissional, em atendimento ao pedido feito pela Coordenação-geral do 
Ensino Médio Integrado e Coordenação Pedagógica do Curso Técnico de Meio 
Ambiente, considerando questões específicas da carga horária (maior) que os 
estudantes necessitam cumprir. 

Matheus Castro (Consup – Docente): encaminha a realização dessa discussão após 
o presente eixo. 
Mônica de Souza Coimbra (CODIR): esclarece que já foi feito o cadastro dos 
estudantes no Moodle, e que para a terceira série já há uma certeza de começar dia 
21/09 e para as outras séries há algumas questões, ainda. 
Leda Aló (PROEN): explica que o setor de assistência informou que tudo está sendo 
feito rapidamente e que os concluintes estão tendo prioridades por conta da contagem 
de horas, ao passo que para os demais pode ser dado maior tempo. 
 



EM REGIME DE VOTAÇÃO 
Proposta 1: as atividades não presenciais terão início no dia 21/09/2020. (8 votos) 
Proposta 2: As atividades não presenciais assíncronas terão início no dia 21/09/2020 e 
as atividades não presenciais síncronas no dia 25/09/2020. (15 votos) 
Abstenções: 2. 
Aprovada a proposta 2, com a redação acima. 
 
Ponto: extensão da excepcionalidade de contagem de horas para os alunos da 1ª 
e 2ª séries do Técnico em Meio Ambiente 
Alex Werner von Sydow (São Cristóvão III): expõe que a Coordenação-geral do 
Ensino Médio Técnico e a Coordenação Pedagógica do campus solicitam a inclusão da 
1ª e 2ª série do Curso Técnico de Meio Ambiente na excepcionalidade de contagem de 
horas, abrangendo os trabalhos a serem realizados no modo remoto nas disciplinas do 
currículo de formação profissional, a partir de 21 de setembro. Traz o encaminhamento: 
“computar a contagem de horas para as atividades não presenciais a serem 
desenvolvidas nas disciplinas específicas do curso técnico MA do 1º e 2º ano, após a 
conclusão do processo de inclusão digital previsto pelo novo Auxílio Estudantil 
Financeiro Inclusão Digital, após o atendimento de todos os contemplados. O GT de 
protocolos pós pandemia recomenda que as atividades acadêmicas não presenciais ou 
remotas para os alunos concluintes tenham caráter obrigatório para fins de certificação. 
Obs - garantia aos estudantes que não optarem pela conclusão através das atividades 
remotas que possam usufruir do direito de concluir a 3ª série presencialmente desde 
que atendam o número de horas da legislação.” 
Eduardo Gama (CONEPE): solicita esclarecimento sobre se a contagem de horas seria 
apenas para as disciplinas técnicas. 
Alex von Sydow (São Cristóvão III): esclarece que sim, o pedido é restrito às 
disciplinas da formação profissional. Disciplinas propedêuticas iniciariam a contagem de 
horas no retorno presencial. 
Matheus Castro (CONSUP – Docente): considera pertinente trazer a questão para o 
GT. O tema é extremamente complexo. Esse debate inviabiliza qualquer discussão 
futura. A questão dos técnicos deve ser remetida ao CONSUP. Concluintes e Cursos 
Técnicos são duas questões diferentes, não se deve fazer a discussão em conjunto. 
Wiliam Carvalho (CONSUP - TAEs): discorda do exposto pois o tema das 
excepcionalidades já fora tratado, e não devemos voltar a votação. Considera que 
outros segmentos também poderiam pleitear excepcionalidades, e abrirmos exceção 
iria contra o que já aprovamos.  
Carine Cadilho (CONDEPAR): ressalta que a carga horária dos cursos técnicos é maior 
que os cursos regulares. Entende que tratar dos cursos técnicos é outra 
excepcionalidade, diferente da dos concluintes. 
 
EM REGIME DE VOTAÇÃO 
Proposta 1: Indicar a abertura da excepcionalidade para as disciplinas técnicas das 
turmas de Meio Ambiente de 1º e 2º ano com fim da contagem de horas e certificação. 
(1 voto) 
Proposta 2 - Manutenção do previsto na Portaria 1254 e manter a excepcionalidade 
apenas para concluintes de Ensino Médio Regular, Técnico Integrado e Proeja. (15 
votos) 
Abstenções: 5. 
Aprovada a proposta 2, com a redação acima. 
 
RETORNO AO PONTO DE PAUTA N. 3. 
Item 2: A plataforma Moodle será utilizada para as atividades não presenciais. 
 
William Carvalho (CONSUP TAEs): considera complicado constar uma plataforma 
nominalmente, uma vez que a discussão não foi colocada dessa forma pelo GT, que se 



pautou pelos princípios de ser pública e não realizar coleta de dados. Entende que, se 
o texto indicar plataforma, deve haver o adendo de possibilidade de modificação pelo 
CONSUP. 
Alex von Sydow (São Cristóvão III): entende que deve haver liberdade para os 
departamentos de utilizarem outras plataformas para as atividades que forem propostas. 
Leda Aló (PROEN): solicita esclarecimento se a fala do William se refere aos 
concluintes ou todos a os estudantes. Ressalta que a contabilização dos concluintes 
deve ser feita pela plataforma. 
William Carvalho (CONSUP TAEs): não foi deliberado ainda que essa será a 
plataforma para os alunos concluintes, apenas. Quanto a contabilização, existem 
pessoas que defendem que a contabilização não se dá através dos acessos, mas pode 
se dar de outra forma. A intenção é garantir, pois sabe que o debate irá fluir no Consup, 
mas indica a garantia da conclusão do debate, para depois ficar registrado que aquela 
é a plataforma oficial, ou se vai ser a única a ser utilizada, inclusive pelos alunos 
concluintes. Essa ponderação é feita, somente porque essa decisão não foi tomada, e 
na celeridade do processo, precisamos respeitar o trâmite. E se chegar no Consup e 
não deliberar, vai ter que aguardar. Essa seria uma solução para minimizar o problema, 
por isso indica que se coloque ‘inicialmente’, e que posteriormente, quando o Consup 
deliberar sobre o tema será divulgado se teremos outras plataformas, ou somente essa. 
Daniel Lustosa (Realengo II): Concorda com William. 
Elena Ignácio (Realengo I): Solicita esclarecimento sobre como foi o debate desse 
ponto no CONEPE. Concorda com Leda de que essa plataforma é a mais adequada 
para a contabilidade de horas. Entende que essa decisão não irá interferir na escolha 
de uso de outras plataformas.  
Eduardo Gama (CONEPE): entende que temos princípios e necessidades 
operacionais. Explica que o entendimento de plataforma está mais amplo do realmente 
é conceitualmente. Pois, facebook, whastsapp, telegrama, instagran, não são 
plataformas. Como a excepcionalidade dos concluintes prevê uma contagem de horas 
para a legalidade do processo, e nesse momento o moodle é o que nos atende no 
momento. O classroom também atenderia, mas não vai ser possível implementá-lo 
agora. Qualquer coisa diferente disso, inviabiliza a contagem de horas, que deve ser 
feita institucionalmente. A proposta do moodle não quer cercear, mas é o que vai ser 
disponibilizado para a gestão do ensino remoto. 
William Carvalho (CONSUP TAEs): defende que a sua proposta não inviabiliza o que 
foi exposto por Eduardo. Ressalta que a sua preocupação é a da divulgação do 
documento antes da deliberação sobre plataformas do CONSUP.  
Eduardo Gama (CONEPE): encaminha que são duas propostas pois não há acordo, já 
que ele traz um documento representativo e não pode contradizer o Conepe.  
 
EM REGIME DE VOTAÇÃO 
Proposta 1: Utilização do Moodle para atividades não presenciais. (10 votos) 
Proposta 2: A plataforma Moodle será utilizada inicialmente para as atividades não 
presenciais, até que o tema normatizado pelo CONSUP. (12 votos) 
Abstenções: 2. 
Aprovada a proposta 2, com a redação acima. 
 
Item 12: A fim de antecipar da certificação, os/as concluintes poderão cumprir, no 
máximo, 260 horas não presenciais.  
 
Eduardo Gama (CONEPE): Indica que o item é complementado pelo Item 13: “As horas 
não presenciais indicadas no item anterior - item 12 - serão realizadas entre setembro 
e dezembro de 2020.” 
William Carvalho (CONSUP TAEs): considera que esse item também é problemático, 
como na questão anterior, pois, esse ponto ainda não foi deliberado pelo CONSUP, e é 



ruim ser divulgado para as famílias dessa forma. Concorda com o texto, mas não 
concorda que o documento seja divulgado antes dessa deliberação. 
Daniel Lustosa (Realengo II): solicita esclarecimento sobre como o CONEPE chegou 
a 260 horas. 
Perseu Silva (SINDSCOPE): também solicita esclarecimento sobre como se chegou a 
260 horas, se fez discussão sobre horas diárias. Considera que esse deva ser ponto 
central.  
Eduardo Gama (CONEPE): compreende que a questão da carga horária das atividades 
não presenciais é multifacetada. Se a carga horária fica muito pequena, não se antecipa 
em quase nada a certificação dos concluintes, isso precisa ser exequível. Por outro lado, 
é necessário um teto para deixar claro que as atividades remotas não vão substituir as 
atividades presenciais, há a garantia de que os conteúdos (se forem apresentados no 
ensino não presencial) sejam todos retomados no presencial de forma integral. Chegou-
se às 260 horas estipulando uma carga horária semanal de 20 horas, e começando no 
dia 21/09, teria em torno de 13 semanas para as atividades não presenciais para os 
concluintes. Nesse sentido, nas 13 semanas com 260 horas, e supondo uma carga de 
trabalho de segunda a sexta, contemplaria 4 horas de atividades diárias. Temos que 
considerar a carga diária, a semanal e a quantidade que permita a antecipação da 
certificação, e a operacionalização dessa contagem. Essas atividades são de toda 
natureza, pois trata de atividades não presenciais, podendo ser assíncronas ou 
síncronas, respeitando o que já foi votado e deliberado.  
Elena Ignácio (Realengo I): pede esclarecimento sobre a fala do Wiliam, pois não 
entendeu quando ele disse que não se pode discutir no GT antes de ser deliberado pelo 
CONSUP, visto que o fluxo previsto na portaria nº1254/2020, é que o assunto primeiro 
seja pautado e debatido no GT Central para depois seguir para o CONEPE e CONSUP 
e não o contrário. 
Tiago (ADCPII): coloca que o estabelecimento de carga horária prevê um retorno. Mas, 
como isso se dá se o estudante for aprovado por uma Universidade e não tem a carga 
horária, e precisa ainda fazer o presencial. 
Barbara (CONSUP egressa): pede esclarecimento, pois entendeu que é uma carga 
máxima, questionando a possibilidade do estudante fazer menos horas. 
William Carvalho (CONSUP TAEs): esclarece Elena, que não estava se referindo ao 
fluxo, mas que quando chegar ao Consup esse documento com uma carga horária 
explicita, vai atrasar a divulgação do documento institucional, pois ainda vai ser discutido 
e deliberado. A sugestão é que se coloque que haverá uma carga horária, mas que 
ainda está em debate no Consup, pois essa carga horária pode ser definida e divulgada 
posteriormente. É um tema que requer mais discussão, pois não foram apresentadas 
outras propostas de carga horária. Não quer atrasar a publicação do documento para 
os concluintes, por isso indica que seja retirada a indicação da carga horária, e que essa 
informação possa ser divulgada posteriormente.  
Eduardo Gama (CONEPE): Sobre retirar a indicação de carga horária, ele defende que 
isso pode ser indicação do Consup, não precisa vir desse GT, se assim decidirmos. O 
CONEP propôs a carga de 260 horas, baseado em estudos técnicos. Sobre essa carga 
horária ser o máximo, ele explica que será contada a presença do estudante, e os 
estudantes que frequentarem todas as atividades terão 260 horas, se não conseguir, 
não conseguirá antecipar a certificação. Não se trata de certificar a cada momento, mas 
está sendo oferecido uma carga para o aluno aproveitar e antecipar a certificação. Quem 
não cumpriu, tem oportunidade de realizar o presencial, que espera-se que seja 
concluído até julho e ainda não se sabe se será somente presencial. Essa oferta tem 
um teto, pois precisa ter, pois não há possibilidade de oferecer 600 horas não 
presenciais até dezembro, isso implicaria em um trabalho/estudo de 8horas diárias de 
segunda a sábado, e isso fere outros princípios que já estabelecemos. 
Renata Augusta (Humaitá II): solicita esclarecimento ao Eduardo para a contabilização 
das horas. Como isso funcionará na prática, como é a métrica, se a contagem se dá só 
pelo acesso, ou pelo tempo que o estudante fica na plataforma. 



Eduardo Gama (CONEPE):  existe um registro de acesso, mas existe a contagem de 
horas por atividades que variam, independente de ficar conectado na plataforma, por 
exemplo, como uma lista de exercício. Tem que ter um registro para contagem de horas 
para a certificação, é formal. Mas, as equipes e os campi estão organizando essas 
atividades e horas a serem contabilizadas, assim como, as postagens, e se serão 
semanais, etc. tudo isso será pelos campi e departamentos. Mas, as 4 horas estimadas 
não são em frente ao computador, são de atividades propostas, ele acessa a plataforma 
para registro, e tem as atividades interdisciplinares, que contaram horas para mais de 
uma disciplina. Deverá ter um registro de atividades, envio etc., isso será construído nos 
campi, para que seja contabilizado a carga e para a certificação dos estudantes 
concluintes. A organização, a partir dessas orientações, ficará a cargo dos campi e das 
equipes/departamentos. 
Mateus trindade (CONSUP discente): solicita o esclarecimento sobre o estudante que 
não conseguir fazer as atividades remotas, ele vai ser realocado para o presencial, ou 
vai ser contabilizado o mínimo de horas, ou se teria um espaçamento de horas possíveis 
entre uma atividade e outra. 
Eduardo Gama (CONEPE): esclarece que essas 260 horas vai ser considerada para 
complementar as horas presenciais quando retornarmos, para antecipar o certificado, 
considerando a possibilidade de volta presencial em fevereiro. Mas, não tem como 
afirmar isso, é uma previsão. Se o Consup não achar bom estar no documento esse 
número, não precisa, agora. Mas como os campi têm que organizar para contabilizar a 
carga horária, eles precisam dessa informação, logo.  
Matheus (docente CONSUP):  proposta de encaminhar os documentos, que estão 
sendo sistematizados pela Alita, ao Conepe e Consup o quanto antes, para que haja o 
debate e as deliberações. Existe outros pontos a serem discutidos no âmbito do GT 
central, mas ainda não estão finalizados. 
Eduardo Gama (CONEPE): pergunta se, com o debate do último item, houve o 
fechamento dos pontos sobre concluintes.  
Alita (São Cristóvão II): esclarece que o GT foi criado, a princípio para tratar sobre os 
protocolos de retorno, e em como seria o funcionamento da escola se a voltássemos 
com aulas presenciais. Só que com a portaria houve a necessidade, indicada pelo 
Consup, que tratássemos das normativas da portaria 1254. Esse GT, está terminando 
as normativas da portaria 1254, mas ele não é encerrado, porque ele vai continuar 
tratando dos protocolos de retorno presencial. Mas, completa que faltou tratar das 
excepcionalidades de forma geral, pois não temos o apoio e porte técnico para isso, e 
temos que respeitar o limite de data, que é hoje e a partir de quinta-feira, teríamos que 
voltar o debate do que havíamos iniciado antes, que era sobre as atividades presenciais. 
Renata Augusta (Humaitá II): dúvida sobre a natureza do trabalho pedagógico com as 
terceiras séries (concluintes),se haverá excepcionalidade, porque ela entende que há 
um pressuposto de apoio emocional e cognitivo, mas em cada campus é possível 
escolher se vai ser mais conteudista e programático, independente da proposta de 
acolhimento. 
Eduardo Gama (CONEPE): já tratamos sobre isso em alguns documentos, e deve 
haver uma articulação entre as equipes pedagógicas, campi, napnes, departamentos, e 
sobre a natureza das matérias, a distribuição deles etc., passando por deliberações dos 
departamentos e campi. E não vê problemas de ser diferente entre os campi. É preciso 
ter diálogo, pois não precisamos normatizar e regrar isso, são discussões internas. 
William Carvalho (CONSUP TAEs): entendeu que teria mais questões a serem 
tratadas, mas se só falta a carga horária, eu entendo que temos que definir nosso 
posicionamento para encaminhar ao Consup, pois o Conepe já se posicionou e já fez 
um documento para envio ao Consup. Entende que tem outras questões em aberto, 
como exemplo, a questão do número de atividades síncronas por semana, que não foi 
definido, e ficou em aberto, sendo encaminhado um documento que possibilita uma 
atividade síncrona por equipe (interdisciplinar ou não) e isso dá um total de 13 atividades 
síncronas semanais. Isso já foi aprovado no Consup. Então, se um campus decidir que 



só haverá atividades disciplinares, serão 13 atividades síncronas, e isso a cada 15 dias, 
implicando em algo muito cansativo aos estudantes, mas se há um entendimento de 
que isso deva ficar em aberto aos campi e que isso não precisa ser discutido no GT, 
normatizado pelo Consup, vamos deliberar pelas 260, pois tinha até proposta de mais 
de 300 horas, mas é necessários mais debates e discussões para normatizar o computo 
de horas, pois isso é ruim, pois poderia se computar por número de acessos, e são 
questões que poderiam ser tratadas aqui. Entende que estamos respondendo ao 
documento que o Conepe fez para o Consup e se abriu a discussão aqui, para uma 
proposta nossa, mas esse ponto não foi discutido efetivamente, e nem esclarecido. Ele 
retira a proposta de retirar a carga horária de do documento antes de encaminhar ao 
Consup e fica aberto a quem quiser encaminhar. 
 
Renata Augusta (Humaitá II): entende a perspectiva do Eduardo, mas reforça que é 
preciso ficar claro a responsabilidade de cada campus no enfoque a natureza dos 
conteúdos, pois alguns campi podem ter uma abordagem mais de acolhimento e outro 
mais de lista exercícios, de conteúdos programáticos, questões de vestibular, voltado 
pro Enem. Assim como a metrificação, é preciso e importante, deixar claro que isso vai 
ser ou não resolvido no campus, entende que não pode ficar em aberto, para não haver 
confusões na comunidade escolar. 
Alita (São Cristóvão II): esclarece que não acabaram as discussões, inclusive que 
havia a proposta de consultar os campi sobre a quantidade de atividades síncronas 
semanais, assim como, uma série de coisas que precisaríamos tratar, mas com a 
limitação da data, precisamos ver o que é possível encaminhar hoje e o que podemos 
encaminhar depois. Mas, o que foi encaminhado não volta mais para esse fórum. 
Elena Ignácio (Realengo I): concorda com Alita, reconhece as limitações, reitera que 
o debate nunca acaba e reforça que devemos confiar na autonomia dos campi e das 
nossas equipes, porque há um debate interno e coletivo nos GTs locais. Entende que a 
preocupação de controle de tudo é inadequada. Acredita que temos que ter um máximo 
e mínimo de carga horária, sendo projetado a partir da realidade do curso presencial, e 
a contabilização dependerá das propostas das equipes, que serão disponibilizadas na 
plataforma. Temos que garantir a autonomia e a liberdade de cátedra dos docentes, 
temos que confiar no CONEPE, nos fóruns representativos e desse GT também. Sobre 
o ENEM, ela relembra que os estudantes apresentaram um Manifesto com essa 
solicitação, e como não debatemos, deveríamos enviar uma nota com orientações sobre 
esses pontos que não foram discutidos nem regulamentados pelo GT. Acredita que não 
teremos mais condições de estender esse debate, devido o prazo final já aprovado pelo 
CONSUP, considerando que nós não podemos desrespeitar um norma aprovada pelo 
Conselho Superior. 
Eduardo Gama (CONEPE): reforça a importância de reconhecer o papel das 
representatividades democráticas e legítimas, assim como o papel dos fóruns e 
conselhos (Conepe, Consup etc). É preciso entender as produções e debates nesses 
fóruns. Ressalta que o envio do documento ao Consup é respeitoso, e está sujeito a 
críticas, pois esse é papel desse fórum. Mas, não podemos perder nosso lugar de fala 
e de produção e entender que há limitações para esse GT, inclusive técnica, por isso o 
Conepe vem contribuir. O Conepe também está representado nesse fórum, e 
precisamos fazer as construções dialogadas. Considera que embora já tenhamos 
esgotadas essas discussões, mas que o GT continuará, que é possível encaminhar 
qualquer tipo de documento e solicitação ao Conepe. 
Daniel (Realengo II): dúvida sobre a normatização do calendário, se é possível 
continuar as discussões.  
Perseu (SINDSCOP): no momento não temos condições de discussão de acúmulo, e 
ainda temos muitas dúvidas, e mesmo com o acúmulo trazido pelo Conepe, não é 
possível deliberar sobre isso. Propõe que se encaminhe o documento com tudo que 
discutimos até então, e salienta que temos que discutir mais sobre a carga horária. 



Eduardo Gama (CONEPE): proposta de encaminhamento de não se discutir e 
encaminhar ao Conepe o que temos. Se vamos discutir ou não e depois o 
encaminhamento que vai ser dado. 
Renata Augusta (Humaitá II): não foi contemplada em falas anteriores sobre a 
natureza das atividades aos concluintes, e solicita maior debate, propondo um momento 
para isso, já que as informações serão levadas aos GTs locais. Salienta a necessidade 
de uma definição/orientação se a natureza das atividades para os concluintes será 
discutida e definida nos campi. 
Matheus Castro (CONSUP docente): explica que o GT tem um acúmulo de debate e 
que ele deve ser encaminhado aos fóruns. Mas a normatização da portaria se esgota 
hoje, se esse GT considerar que é preciso uma extensão do prazo, isso deve ser 
solicitado. Esclarece que já elencamos premissa e diretrizes, mas que ainda há muitas 
questões e pendencias, mas que não temos tempo agora. Mas, que possamos debater 
em um segundo momento, as questões de calendário, protocolos de retorno, questões 
de condições de trabalho, questões pedagógicas, enfim, uma série de elementos que 
esse GT tem que discutir, mas sobre a portaria 1254 já se encerrou. 
Eduardo Gama (CONEPE): sobre a fala da Renata, é importante entender que o que 
não foi deliberado nesse fórum não é de autonomia dos campi deliberar, porque tem 
outros fóruns. É preciso discutir e encaminhar ao Consup. por exemplo, para se distribuir 
qualquer carga horária para os concluintes, é preciso um diálogo com os departamentos. 
Explica que não é uma falta de autonomia, mas essa autonomia não foi deliberada, e 
existe um regramento. Se a questão não foi tratada no GT, ela deve ser encaminhada 
aos outros fóruns e depois para o Consup, pois se for decido pelos campi isso implicaria 
numa desorganização do Colégio. 
Matheus Castro (CONSUP docente): endossa a fala do Eduardo e salienta que os 
demais fóruns vão decidir da melhor forma possível. Informa que Alita vai finalizar o 
documento e encaminhar ao Conepe e Consup e que o GT não acabou e que temos 
questões, e que houve somente a finalização da normatização da portaria. Esclarece 
que não há mais tempo de discutir sobre a carga horária de 260 horas e finaliza a 
reunião as 13h 15min. 
 
 
Eu Isabella Brasil (Niterói) e Thiago Aquino (Duque de Caxias) lavramos a presente ata.  
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