
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE GRUPO DE TRABALHO C ENTRAL 
DE PROTOCOLOS E CENÁRIOS PÓS PANDEMIA DO COLÉGIO PE DRO II 

2020 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois 
mil e vinte, às catorze horas, por meio de aplicativo de áudio 
e vídeo, foi realizada a reunião virtual ordinária, 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: Definição das ações de cada Eixo de Trabalho, 
Gestão da Caixa de e-mail e do Drive do Google e 
Participação da representante da Seção de Educação 
Especial nas reuniões do GT quando forem tratados 
assuntos referentes ao NAPNE. 
 

Presentes na reunião: em tabela anexa (ANEXO 1)  
 
No início da reunião, houve a formação da mesa:  
 
COORDENAÇÃO DA MESA: Alita Caiuby (São Cristóvão II) 
ATA: Elena Ignácio (Realengo I) e Thiago Aquino (Duque de Caxias) 
INSCRIÇÕES: Eduardo Gama (CONEPE) 
TEMPO: Bruno Dias (Tijuca II) 
LISTA DE PRESENÇA: Ana Cristina Carpi (São Cristóvão I) 
 
Às 14h15, após se formar a mesa, o ponto foi aberto para Informes. 
 
INFORMES:  

 
Ana Cristina Carpi (São Cristóvão I) –  em relação à proposta deste GT central 
de realização de pesquisa com os servidores, relativa ao eixo de saúde 
emocional, informa que entrou em contato por e-mail com o coletivo dos 
psicólogos, que respondeu se colocando à disposição para colaborar com o GT 
e que verificarão possibilidade de contato com a comissão, que no momento só 
conta com ela como membro, já que os demais saíram do GT. Como verificou 
que o coletivo/PROGESP já enviou aos servidores, desde 4 de setembro, 
questionário semelhante ao que este GT estava elaborando, sugere trabalhar 
em conjunto e a partir do levantamento já em fase de realização feito pelo 
coletivo. Considera que o questionário foi pouco divulgado e informa que sugeriu 
ao coletivo extensão do prazo e apoio do GT Central na divulgação, mas ainda 
não obteve resposta.  
Daniel Lustosa (Realengo II) –  informa que o GT de seu campus vem 
realizando reuniões com os responsáveis sobre as atividades remotas e as 
perspectivas pós pandemia. 
Alita Caiuby (São Cristóvão II) –  informa que as atividades de apoio cognitivo 
e emocional começaram essa semana. Percebe que alguns campi começaram 
a fazer atividades síncronas antes do dia 25. Por isso, faz um apelo para se 
reforçar nos campi o cumprimento dos acordos que saem deste GT e passam 



pelos conselhos. Embora não considere que o GT tenha função de fiscalizar, 
reforça que é importante fortalecer as instituições, trabalhando a partir das 
orientações exaradas por essas instâncias. 
Katia Schaeffer (CREIR) –  relembra a solicitação de cadeira no GT central para 
o NAPNE debatida em reunião anterior. Informa que está em contato com a Cida, 
e que a mesma considera não haver necessidade de assento fixo do NAPNE no 
GT central. Porém, informa a solicitação da Cida da presença de representante 
do NAPNE sempre que este GT discutir temas relativos ao referido setor. 
Luiza Colombo (CONSUP – Docente) – informa que o CONSUP apreciou e 
aprovou no dia 18/09 o 4º documento deste GT. Sobre a plataforma, foi acolhido 
o texto encaminhado pelo CONEPE. Houve o entendimento de que não havia 
contrariedade entre os textos do GT e do CONEPE sobre a plataforma. Ressalta 
que o CONSUP regulamenta o uso preferencial do Moodle, com possibilidade 
de plataformas privadas desde que gratuitas, fruto de convênio institucional e 
com a garantia de proteção dos dados dos usuários. Regulamenta também o 
respeito às limitações do equipamento compatível com o auxílio emergencial no 
que se refere a eventuais necessidades de instalação de aplicativos. Informa, 
ainda, que foi debatida a excepcionalidade dos concluintes no que se refere à 
contabilização de carga horária das atividades remotas, e que nesse ponto o 
CONSUP deliberou que as atividades síncronas têm a função de complementar 
as atividades assíncronas, e não devem ter tempo contabilizado. O CONSUP 
remeteu ao CONEPE, a pedido do Reitor, solicitação de que a contabilização de 
horas seja feita a partir da devolutiva das atividades, e não pelo acesso à 
plataforma. Ressalta que nas Portarias publicadas no dia 21/09 consta a 
contabilização de horas por acesso, acredita que o CONSUP ainda vai deliberar 
sobre o tema. Por fim, informa que na próxima reunião está pautada a apreciação 
do 5º documento do GT Central. 
Alita Caiuby (São Cristóvão I) –  solicita esclarecimento sobre o cálculo para se 
chegar ao quantitativo de 299 horas para as atividades remotas. 
Luiza Colombo (CONSUP – Docente) – esclarece que esse quantitativo foi o 
resultado de se considerar 4:40 de carga horária diária. 
Kátia Schaeffer (CREIR) –  ressalta que consta no artigo 8º da portaria que as 
atividades serão oferecidas inicialmente pelo Moodle. Solicita esclarecimento 
sobre o termo “inicialmente”. 
Luiza Colombo (CONSUP – Docente) – esclarece que o CONSUP não chegou 
a apreciar as portarias por conta do tempo de reunião. Entende que cabe solicitar 
esclarecimento à Reitoria. Considera que o processo foi confuso, e vai levar o 
pedido de esclarecimento ao CONSUP. 
Tiago Cavalcante (ADCPII) –  expressa o entendimento de que as portarias 
foram publicadas sem terem sido aprovadas pelo CONSUP. Percebe, no texto 
das mesmas, discordâncias em relação ao texto que foi encaminhado ao órgão. 
Pergunta como os conselheiros estão se organizando, se vai haver revisão das 
portarias. 
Luiza Colombo (CONSUP – Docente) –  entende que, após o CONSUP 
deliberar sobre o tema, caberia a revisão da portaria.  
Ana Cristina Carpi (São Cristóvão I) –  reforça a questão trazida por Katia. 
Considera que o processo de início está confuso nos campi I e solicita 
esclarecimento, pois a portaria não cita os blogs. 



Luiza Colombo (CONSUP – Docente) –  esclarece que os detalhamentos não 
constam na portaria. Entende que devem constar em uma errata, para refletir o 
fluxo das discussões GT – CONEPE – CONSUP. 
Renata Augusta (Humaitá II) –  reforça a necessidade dessa discussão pelo 
CONSUP, para orientar as postagens de materiais. 
Luiza Colombo (CONSUP – Docente) –  relembra o texto que foi aprovado pelo 
CONSUP, considera que está diferente de como foi publicado na portaria. 
Renata Augusta (Humaitá II) –  pergunta se o que se entende por “outra 
plataforma” seria a G-Suite, após firmar acordo. 
Luiza Colombo (CONSUP – Docente) –  entende que sim, e lembra que a 
questão da coleta dos dados é um ponto sensível, e por isso no texto consta 
“plataforma estruturada institucionalmente”. 
Eduardo Gama (CONEPE) –  informa que o CONEPE encerrou na reunião de 
hoje (24/09) a discussão sobre concluintes e não concluintes. Sobre a divisão 
das horas, o conselho se debruçou sobre questões técnicas, como quem deve 
postar as atividades. Reforça que o CONEPE sugeriu 260 horas (4 por dia), 
diferente do que foi aprovado pelo CONSUP. Considera que a publicação das 
portarias foi acertada, pois dá uma resposta aos ataques que a instituição vem 
sofrendo. Informa que todo o conteúdo da portaria foi discutido pelo CONEPE. 
Nem todas as questões passaram pelo CONSUP, mas isso não impede que o 
CONSUP revise depois. Em outra conjuntura talvez tivesse outro 
posicionamento, mas nesse contexto considera que foi importante a publicação 
mais célere. 
Luiza Colombo (CONSUP – Docente) –  solicita esclarecimento sobre se o 
CONEPE encaminhou a contagem de horas por acesso. 
Eduardo Gama (CONEPE) –  em relação ao acesso, considera que é importante 
fazer um registro das horas por conta de auditoria. Ressalta que o acesso não é 
apenas o número de horas logado na plataforma.  
Luiza Colombo (CONSUP – Docente) –  ressalta que este GT orientou que a 
contagem não se dê por acesso, e que a Reitoria informou então a 
impossibilidade de publicação sem tramitar pelos conselhos. Preocupa-se com 
o fato de a portaria ter sido publicada antes de encerrados os debates. 

 
Às 15h07, os pontos de pauta foram aprovados e abertos para discussão. 
 
DELIBERAÇÕES: 
 

1. Eixo “Protocolos Sanitários” 
 
Ações aprovadas: 
 
✔  Criação de uma Comissão para tratar dos assuntos referentes ao Eixo 

Protocolos Sanitários, com a seguinte composição: Kátia (CREIR), a 
definir (Ensino Fundamental 1), a definir (Ensino Fundamental 2), a definir 
(Ensino Médio, PROEJA, Técnico), Beatriz Maluf (Discente), Antônio 
Andrade (médico), a definir (nutricionista).  

✔  Possibilitar a troca de representação no GT Central a fim de fechar a 
composição da Comissão de Eixo de Protocolos Sanitários. 

✔  Criação de documento com orientações gerais para a Instituição. 



✔  Compilação do que já foi encaminhado pelos Gts Locais em relação aos 
protocolos de segurança. 

✔  Utilizar o Manual de Biossegurança para reabertura de escolas no 
contexto da COVID-19 da Fiocruz como texto-base. 

✔  Organizar os documentos no Drive. 
✔  Verificar os documentos que já estão prontos. 
✔  Verificar o documento que foi elaborado pela PROGESP. 
✔  Se a comissão julgar necessário, solicitar parecer à Junta Médica. 

 
2. Eixo “Acolhimento e saúde emocional” 
 
Ações aprovadas: 

 
✔  Trabalhar a partir dos dados, que forem levantados através do 

questionário elaborado pelo Coletivo de Psicólogos.  
✔  Acompanhar o Trabalho Remoto (aspectos relacionados à imagem dos 

servidores, segurança, rotina, infraestrutura) 
(Este ponto continuará em debate na próxima reunião) 

 
3. Gestão da Caixa de e-mail e do Drive do Google 
 
Ações aprovadas: 

 
✔  Ficará sobre a responsabilidade da Comissão de Comunicação do GT, 

composta por: Edgar Miranda (Realengo I), Elena Ignácio (Realengo I) e 
Julia Campos (Engenho Novo II). 

✔  O acesso e a edição de pastas e arquivos do Drive continuarão sendo 
feitos por todos os membros do GT. 

✔  Os documentos do CONSUP serão retirados do Drive. 
 
4. Participação da representante da Seção de Educação Especial nas 

reuniões do GT quando forem tratados assuntos refer entes ao 
NAPNE. (Ponto encaminhado para debate na próxima reunião) 

 
Eu, Elena Ignácio (Realengo I) e Thiago Aquino (Duque de Caxias) lavramos a 
presente ata. 



ANEXO 01 
LISTA DE PRESENÇA DA 14ª REUNIÃO DO GT CENTRAL DE P ROTOCOLOS E 

CENÁRIOS PÓS PANDEMIA REALIZADA 
EM 24/09/2020 

REPRESENTAÇÃO NOME E-MAIL  

CONSUP - Responsável 
Titular: Andrea B de Oliveira presente  
Suplente: Patrícia Satyro presente  

CONSUP - Discente 
Titular: Matheus Trindade presente  
Suplente: Beatriz Maluf ausente 

CONSUP - Egresso Titular: Bárbara Loureiro presente  

CONSUP - Docente 
Titular: Luiza Colombo presente  
Suplente: Matheus Castro ausente 

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

CODIR 
Titular: Mônica de Souza presente  
Suplente: Andrea Ribeiro ausente 

CONEPE 
Titular: Eduardo Gama presente  
Suplente: Adjovanes Almeida presente  

CONDEPAR 
Titular: Carine Cadilho ausente 
Suplente: Christiane Coelho presente  

PROEN 
Titular: Leda Aló ausente 
Suplente: Lourdes Jeanhennaud ausente 

PROGESP 
Titular: Robisney Avelar ausente 
Suplente: Cíntia Maia  ausente 

ADCPII 
Titular: Laís Cerri ausente 
Suplente: Tiago Cavalcante presente  

SINDSCOPE 
Titular: Luisa Azevedo Guedes ausente 
Suplente: Perseu Silva ausente 

Centro  
Titular: Fernanda Pontes presente  
Suplente: -  - 

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 presente  

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   presente  

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 presente  

Realengo II 
Titular: Daniel Lustosa presente  
Suplente: Paula Cruz ausente 

Tijuca I 
Titular: Maíra Arêas presente  
Suplente: Rafael Sotero ausente 

Tijuca II 
Titular: Bruno Dias presente  
Suplente: Antonio Andrade presente  

 


