
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE GRUPO DE TRABALHO CENTRAL 
DE PROTOCOLOS E CENÁRIOS PÓS PANDEMIA DO COLÉGIO PEDRO II 
2020 
 

Aos oito dias do mês de outubro 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: discussão e estruturação do eixo de infraestrutura. 
 
 

Presentes na reunião: em tabela anexa (ANEXO 1)  
 
No início da reunião, houve a formação da mesa:  
 
Coordenação: Luiza Colombo 
Ata: Thiago Aquino e Marcos Vinicius 
Inscrições: Renata Augusta 
Lista de presença: Tiago Silva 
Tempo de fala: Fernando Braga 
 
Às 14h23, após se formar a mesa, o ponto foi aberto para Informes. 
 

INFORMES: 

 

Fernando Braga (São Cristóvão I) – relata que o coletivo de psicólogos            
informou que a instituição conta com15 profissionais da área. Alguns já estão            
implementando ações de conversas em seus campi. Considera uma iniciativa          
importante, e divulga para que seja estendida. 

Alex Werner (São Cristóvão III) – informa que entrou em contato com a             
médica do campus após a última reunião deste GT central, e relata que a              
profissional participou ativamente na elaboração do protocolo do campus. A          
mesma informou ainda que estava em contato com outros médicos do Colégio            
e pretendia o protocolo à PROGESP, porém o documento da PROGESP já            
estava finalizado, de modo que o campus São Cristóvão III não contribuiu na             
redação do mesmo. Porém, ao analisar o documento da PROGESP, a referida            
profissional o considera bastante adequado. Relata ainda que no drive deste           
GT está disponibilizado o documento do campus, que vai além do protocolo            
sanitário. 

Cíntia Maia (PROGESP) – informa que graças à divulgação do GT, os            
questionários preenchidos aumentaram de 410 para 880. Agradece o empenho          
na divulgação. 



Luiza Colombo (CONSUP - Docente) – relata que na última sexta-feira, o            
CONSUP terminou a revisão das portarias 1665, 1666 e 1667. Elas já haviam             
sido publicadas, mas foram atualizadas com as discussões que passaram pelo           
CONEPE e CONSUP. Informa também que a Reitoria irá publicar as versões            
atualizadas até o início da semana que vem. 

Alita Caiuby (São Cristóvão II) – solicita esclarecimento, pois a portaria 1665            
foi feita a partir de documento elaborado pelo GT central, e a seção do              
documento que se referia a valores não consta no texto final da portaria.             
Solicita esclarecimento sobre essa parte do texto 

Luiza Colombo (CONSUP - Docente) – esclarece que o referido documento           
deste GT central foi corroborado pelo CONSUP. Entende que a portaria tenha            
caráter normativo, por isso essa parte não está lá. Considera importante a            
realização de uma cartilha, com o conteúdo da portaria e que incorpore esse             
segmento. 

Mônica de Souza (CODIR) – esclarece que houve indicação no CONEPE e            
CODIR para que o texto da portaria fosse transformado em cartilha para a             
comunidade. Informa que já está trabalhando em uma versão preliminar do           
texto. 

 

Às 15h, os pontos de pauta foram aprovados e abertos para discussão. 

 

Pauta:  

1) Discutir e estruturar eixo de infraestrutura. 

 

Luiza Colombo (CONSUP - Docente) – informa que os setores          
administrativos dos campi se organizaram para a aquisição de itens relativos           
ao protocolo sanitário. 

William Carvalho (CONSUP – TAE) – em relação ao pregão, informa que os             
GTs locais começaram a dialogar sobre o tema no início de suas atividades,             
pois naquele momento a perspectiva do retorno parecia mais próxima. O           
campus Humaitá I preparou uma lista, para que o pregão seja feito em tempo              
hábil. Cada campus elencou os materiais necessários, e um único campus           
realizou a pesquisa de preços. Assim, o pregão foi centralizado em Realengo I.             
Acredita que até o fim do ano o processo esteja concluído para que se possa               
fazer a aquisição para um eventual retorno presencial em fevereiro. Dentre os            
materiais, estão álcool gel, álcool líquido, jaleco, máscaras n95, máscaras de           
pano para alunos, entre outros, em quantidades determinadas a partir do           
levantamento técnico feito pelo campus Humaitá I. Relata que o campus São            
Cristóvão II solicitou dispenser para álcool, termômetro infravermelho. Em         
relação ao processo de compra, informa que, ao final do pregão, há um prazo              
de até um ano para adquirir os materiais dos fornecedores que venceram as             



licitações, e que não é obrigatória a compra de toda a quantidade prevista.             
Informa por fim que tapetes desinfectantes não constam na listagem por não            
haver eficácia comprovada tecnicamente.  

Renata Augusta (Humaitá II) – solicita esclarecimento sobre a possibilidade          
de contribuição do GT central neste tema, uma vez que o processo está             
adiantado. 

William Carvalho (CONSUP – TAE) – esclarece que, se o GT indicar algo             
para a aquisição, é possível complementar com outros processos de compra,           
como pregão eletrônico.  

 

Após debate sobre o ponto de pauta, foram feitas as deliberações a            
seguir: 

 

1) Encaminhamento aos GTs Locais: 

● Analisar a lista de compras do próprio campus a partir de tabela            
elaborada pelo GT Central (feita a partir da lista centralizada por Realengo I),             
considerando também a dimensão pedagógica e as necessidades dos         
terceirizados, para indicar itens que deveriam ser adquiridos por todos os           
campi. Analisar também nos GTs Locais possíveis mudanças estruturais, caso          
não tenham analisado ainda;  

 

Após o esgotamento do ponto de pauta, a mesa encaminhou a discussão            
da carta dos estudantes endereçada às instâncias deliberativas do         
Colégio Pedro II. Esta discussão teve como fruto as seguintes          
deliberações: 

 

2) Encaminhamentos ao Consup: 

● Proposta de alteração na composição deste GT Central, com a criação           
de assentos para discentes representantes de cada Grêmio do Colégio Pedro           
II;  

● Proposta de que as atividades de apoio emocional e cognitivo          
direcionadas aos estudantes concluintes devem ser revistas, tendo em vista o           
foco no apoio e não nos conteúdos. Estes deverão ser tratados posteriormente            
quando for possível o retorno presencial, conforme já foi aprovado pelo fluxo            
GT Central/CONEPE/CONSUP. Os estudantes têm apontado sobrecarga de        
trabalhos com conteúdos que não estão contemplando o foco no apoio           
emocional e cognitivo, assim como o acolhimento emocional; 



● Indicação de que a realização de todas as atividades não seja critério            
para o cômputo de horas para os concluintes, tendo em vista o excesso de              
atividades sinalizado pelos estudantes.  

  

Deliberou-se que a próxima reunião do GT Central se dará no dia 22 de              
outubro de 2020, tendo como pauta: 

1) Lista geral de compras de materiais para implementação dos protocolos          
sanitários. 

Neste ponto, a partir das contribuições dos GTs Locais, será produzida uma            
lista mínima de indicações de compras necessárias para todos os campi.  

A reunião encerrou-se às 17h40. 

 

 

Nós, Thiago Aquino (Duque de Caxias) e Marcos Vinícius (Centro), lavramos a            
presente ata. 



ANEXO 01 
LISTA DE PRESENÇA DA 15ª REUNIÃO DO GT CENTRAL DE PROTOCOLOS E 

CENÁRIOS PÓS PANDEMIA REALIZADA 
EM 01/10/2020 

REPRESENTAÇÃO NOME E-MAIL  

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

CONSUP - Discente Titular: Matheus Trindade presente 
Suplente: Beatriz Souza 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: Jesen 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 presente 
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: Marcos Lacerda presente 
Suplente: Marcos Vinicius presente 

CREIR Titular: Katia B. Schaefer ausente 
Suplente: Maria Clara Camões presente 

Duque de Caxias Titular: Thiago Aquino presente 
Suplente: - ausente 

Engenho Novo I Titular: Martha Valente  ausente 
Suplente: Kamilla Cardoso ausente 

Engenho Novo II Titular: Julia Campos ausente 
Suplente: Ricardo Pedroza Vieira presente 

Humaitá I Titular: Mariana Santana presente 
Suplente: Teca Galvão ausente 

Humaitá II Titular: Renata Augusta presente 
Suplente: Carolina Vilela ausente 

Niterói Titular: Isabella Brasil presente 
Suplente: Leonardo Mota ausente 

São Cristóvão I Titular: Ana Cristina Carpi presente 
Suplente: Fernando Braga 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 presente 
Convidado: Ricardo Oliveira ausente 

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

Tijuca I Titular: Rafael Sotero presente 
Suplente: Kira Medon ausente 

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

 
 
 


