
 

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE GRUPO DE TRABALHO CENTRAL 
DE PROTOCOLOS E CENÁRIOS PÓS PANDEMIA DO COLÉGIO PEDRO II 

2020 

 
Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil 
e vinte, às quinze horas, por meio de aplicativo de áudio e 
vídeo, foi realizada reunião virtual extraordinária, 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 e reorganização dos trabalhos do GT. 

 
Presentes na reunião: em tabela anexa (ANEXO 1)  
 
No início da reunião, houve a formação da mesa:  
 
COORDENAÇÃO DA MESA: Profa. Luisa Colombo 
ATA: Mônica Coimbra (CODIR) e Isabella Brasil (Niterói) 
INSCRIÇÕES: Alita (São Cristóvão II) 
TEMPO: Daniel Lustosa (Realengo II) 
LISTA DE PRESENÇA: Ana Cristina Carpi (São Cristóvão I) 
 
Às 15h15, após se formar a mesa, houve definição das etapas da reunião, 
conforme se segue:  
 
CONSULTAS PRELIMINARES: 
 
1- Gravação das reuniões pela plataforma zoom com disponibilização do 
áudio para acesso interno (pelo grupo do GT). Não houve discordância. 
 
2- Adoção de novo modelo de ata somente com registro de informes e de 
deliberações. Não houve discordância. 

 
INFORMES: 
 

1- Eduardo Gama (CONEPE) 
1.1- Apreciação da devolutiva do CONSUP. 
1.2- Alterações propostas para o quarto documento que o GT Central 
enviou ao CONEPE. Apresentação do texto, conforme aprovado: 

-Item 1: 
 “Considerando que,  

● plataforma digital proporciona a estruturação do ambiente, o que envolve 
a gestão, a disponibilização de conteúdos, o acompanhamento e a 
aferição de acessos e o retorno e a interação entre professores, alunos e 
equipe pedagógica; 

● blog é uma das ferramentas de uma plataforma digital, que permite a 
produção e distribuição e conteúdos em diferentes formatos (textos, 



imagens, músicas ou vídeos), organizados cronologicamente e por 
categorias; 

● aplicativos de comunicação instantânea, como Telegram, permitem o 
envio e o recebimento imediatos de conteúdos de texto, vídeo, áudio e 
imagem. 
O CONEPE indica o uso preferencial do MOODLE- plataforma aberta 

desenvolvida colaborativamente e estruturada institucionalmente – com 
possibilidade para o uso de plataformas privadas, desde que gratuitas e 
igualmente estruturadas de forma institucional, que garanta a proteção e a não 
coleta de dados dos usuários. Indica, ainda, a manutenção e a continuidade do 
trabalho desenvolvido nos blogs dos campi e por aplicativos de comunicação 
instantânea.  

-Item 2 - aprovado na íntegra. 
-Item 3 - ligeiramente alterado em função da inclusão da definição de 
“plataforma”, no item 1. 

- O último item foi rejeitado pelo CONEPE, por já existirem fóruns nos campi que 
têm essa finalidade. O entendimento foi o de que poderia enfraquecer o campo 
de atuação desses fóruns. 

1.3 - Haverá nova reunião do CONEPE amanhã. 
 

2- Isabela Brasil (Niterói): Leitura de carta do GT Niterói (ANEXO 02) 
 

3- Laís Cerri (ADCPII):  
3.1- Dia 22-09 das 18h às 21h acontecerá a 3ª Roda de Conversa: 
“Colégio Pedro II e pandemia), o que fizemos e temos até ao momento.” 
 A roda é aberta a responsáveis, estudantes, professores e demais 
interessados, e será transmitida ao vivo pelo youtube. Haverá divulgação. 
3.2- Sobre o Consup: está ocorrendo votações dos textos que foram 
enviados, mas não foi finalizado o texto sobre a contabilização de horas 
para concluintes e será votado na reunião de sexta-feira. 
 

4- Maíra Arêas (Tijuca I):  
4.1- Não veem necessidade de criação de GTs pedagógicos. 
4.2- Entendem que deve haver o MOODLE e possibilidades de outras 

plataformas. 
4.3- Atividades síncronas e assíncronas estão em plena produção. Irão 

respeitar a periodicidade determinada pelo CONSUP. 
 
5 - Ana Cristina Carpi (São Cristóvão I): 

5.1- Estão trabalhando no sentido de as atividades não ultrapassarem 
os limites do auxílio digital. Solicitarão à DTI uma tabela de consumo 
de dados por minuto de acordo com cada tipo de atividade 
desenvolvida no campus, como indicado pela DEFEI. Sugere que a 
proposta dessa questão possa também ser encaminhada pelo GT. 

5.2-  Solicitação de envio dos documentos aprovados pelo CONSUP ao 
GT CENTRAL. 

5.3- Solicita apreciação pelo GT CENTRAL da proposta de contato da 
comissão de questionários aos servidores, agora composta somente 
por ela, com o coletivo de psicólogos do CPII no sentido de 
compartilharem as iniciativas de ação, 



 
6- Elena (Realengo I): esteve como ouvinte na sessão de véspera do Consup 

e relatou, 
6.1- CONSUP aprovou praticamente na íntegra quase todos os 
encaminhamentos do GT Central (em anexo). 
6.2- O CONSUP está apreciando, em partes, os itens da carta 
originalmente elaborada no CONEPE. 
 

7- Daniel Lustosa (Realengo II):  
7.1- GT do campus está organizando reuniões com responsáveis para 
orientações e esclarecimentos. 
7.2- O Grêmio Estudantil do campus tem se organizado para participar das 
reuniões sobre as questões pedagógicas buscando contribuir com os 
debates e com a democracia.  

 
Deliberações: 
I- Reorganização dos trabalhos do GT, a partir dos eixos: “Questões 
pedagógicas”, “Protocolos sanitários”, “Acolhimento e saúde emocional” e 
“Infraestrutura”. 

1. Eixo “Questões pedagógicas”: (APROVADO) 
1.1- Calendário 2020/2021 relacionado ao retorno presencial. 
1.2- Proposições sobre as atividades acadêmicas de retorno presencial 

a partir do acompanhamento das atividades acadêmicas não 
presenciais. 
 

2. Eixo “Protocolos Sanitários”: (APROVADO)  
Organização desse eixo (Ponto de pauta próxima reunião)  
2.1- Compilação do que já foi encaminhado pelo pelos Gts Locais em 
relação aos protocolos de segurança.  
 

3. Eixo “Acolhimento e saúde emocional” (Ponto de pauta próxima 
reunião) 
3.1- Formulário para os servidores  
3.2- Trabalho remoto (aspectos relacionados à imagem dos servidores, 
segurança, rotina, infraestrutura etc.) → Indicações devem ser feitas via 
GT Central?   
 

4. Eixo “Infraestrutura” (Ponto de pauta próxima reunião) 
4.1 Serão elencados pontos para tratamento do tema. 
 

5. Metodologia de trabalho 
5.1 Encaminhar os pontos previamente aos Gts Locais e, depois do 

acúmulo, a apreciação e encaminhamento pelo GT Central 
(APROVADO) 

5.2 Rotatividade nas tarefas através de preenchimento de formulário 
pelos membros do GT Central (APROVADO) 

5.3 Periodicidade das reuniões do GT: semanal (APROVADO) 
 

Eu Mônica Coimbra (CODIR) e eu Isabella Brasil (Niterói) lavramos a presente 
ata. 



ANEXO 01 
LISTA DE PRESENÇA DA 12ª REUNIÃO DO GT CENTRAL DE 

PROTOCOLOS E CENÁRIOS PÓS PANDEMIA REALIZADA EM 17/09/2020 

REPRESENTAÇÃO NOME E-MAIL  

CONSUP - Responsável 
Titular: Andrea B de Oliveira ausente 

Suplente: Patrícia Satyro presente 

CONSUP - Discente 
Titular: Matheus Trindade presente 

Suplente: Beatriz Maluf ausente 

CONSUP - Egresso Titular: Bárbara Loureiro ausente 

CONSUP - Docente 
Titular: Luiza Colombo presente 

Suplente: Matheus Castro ausente 

CONSUP - TAE 
Titular: William Carvalho presente 
Suplente: -  - 

CODIR 
Titular: Mônica de Souza presente 

Suplente: Andrea Ribeiro ausente 

CONEPE 
Titular: Eduardo Gama presente 

Suplente: Adjovanes Almeida presente 

CONDEPAR 
Titular: Carine Cadilho presente 

Suplente: Christiane Coelho ausente 

PROEN 
Titular: Leda Aló presente 

Suplente: Lourdes Jeanhennaud ausente 

PROGESP 
Titular: Robisney Avelar ausente 
Suplente: Cíntia Maia  ausente 

ADCPII 
Titular: Laís Cerri presente 

Suplente: Tiago Cavalcante ausente 

SINDSCOPE 
Titular: Luisa Azevedo Guedes presente 

Suplente: Perseu Silva ausente 

Centro  
Titular: Fernanda Pontes presente 

Suplente: -  ausente 

CREIR 
Titular: Katia B. Schaefer presente 

Suplente: Maria Clara Camões ausente 

Duque de Caxias 
Titular: Thiago Aquino presente 

Suplente: Gabriel Santos ausente 

Engenho Novo I 
Titular: Martha Valente  presente 

Suplente: Kamilla Cardoso ausente 

Engenho Novo II 
Titular: Julia Campos presente 

Suplente: Ricardo Pedroza Vieira ausente 

Humaitá I 
Titular: Lígia Bahia ausente 
Suplente: -  ausente 

Humaitá II 
Titular: Renata Augusta presente 

Suplente: Carolina Vilela ausente 

Niterói 
Titular: Isabella Brasil presente 

Suplente: Carolina Zani ausente 

São Cristóvão I 
Titular: Ana Cristina Carpi presente 

Suplente: Nataskia Keher   ausente 

São Cristóvão II 
Titular: Alita Caiuby presente 

Suplente: Marcos Lima ausente 

São Cristóvão III 
Titular: Alex Werner presente 

Suplente: Patrícia Correa ausente 

Realengo I 
Titular: Elena Ignácio presente 

Suplente: Edgar Miranda ausente 

Realengo II 
Titular: Daniel Lustosa presente 

Suplente: Paula Cruz presente 

Tijuca I 
Titular: Maíra Arêas presente 

Suplente: Rafael Sotero presente 

Tijuca II 
Titular: Bruno Dias ausente 

Suplente: Antonio Andrade presente 



Anexo 02 

Carta do GT campus Niterói enviada e lida pela representante na reunião 
 

 
Niterói, 15 de setembro de 2020. 

 
 
Ao Grupo de Trabalho Central: Protocolos e Cenários Pós-pandemia do Colégio 
Pedro II. 
 
Nós, membros do Grupo de Trabalho do Campus Niterói, com o objetivo contribuir com 

os debates e   reflexões sobre normatização da portaria 1254, indicamos a 

contabilização imediata de carga horária relativa às atividades não presenciais também 

para os/às estudantes não concluintes. 

Uma questão que pesou fortemente nessa tomada de decisão foi análise a respeito da 

inconclusão na situação acadêmica dos/das estudantes que vierem a pedir 

desligamento ao final do ano calendário de 2020. Considerou-se que a não 

contabilização imediata das horas de atividades não presenciais dificultará a situação 

das famílias que optarem pelo desligamento e acentuará a condição de exclusão, não 

proporcionando  aos/às estudantes de todas as séries e níveis de ensino do Colégio 

Pedro II a possibilidade de dar continuidade aos estudos em outra instituição. Em termos 

práticos, os/as estudantes não concluintes de Ensino Médio, Integrado e Proeja 

estariam retidos na série que deveria ter sido cursada no ano civil de 2020. 

Dessa forma, o GT do Campus Niterói, por meio de votação, indicou a necessidade de 

contabilização da carga horária a partir do início das atividades remotas, ainda em 

setembro de 2020, para todas as séries e níveis de ensino da Educação Básica. 

 

Cordialmente, 

Grupo de Trabalho de Protocolos e Cenários Pós-pandemia do Campus Niterói. 

 


