
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE GRUPO DE TRABALHO CENTRAL 
DE PROTOCOLOS E CENÁRIOS PÓS PANDEMIA DO COLÉGIO PEDRO II 
2020 
 

No terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e             
vinte, às nove horas, por meio de aplicativo de áudio e           
vídeo, foi realizada a reunião virtual extraordinária, com os         
representantes dos campi, dos GRÊMIOS, 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: Pressupostos para processos de       
avaliação em todos os segmentos no ano letivo de 2020          
(em 2021); e acréscimo de 1 mês no calendário letivo de           
2021.1. 

 
 

Presentes na reunião: em tabela anexa (ANEXO 1)  
 
No início da reunião, houve a formação da mesa:  
 
Mesa: Daniel 
Inscrições: Renata Augusta 
Tempo: Alita 
Lista de presença: Katia 
Ata: Katia/Matheus Castro 
 
 
Após a formação da mesa, a reunião teve início às 14:26, com a abertura para               
informes e posterior definição da pauta. 
 
Informes 
 
Foi combinado que o relato dos informes na ata é de responsabilidade de quem              
faz o informe. 
 
Rosângela (Sindscope) - está iniciando sua participação nesse fórum. Houve          
a substituição na representação do SINDSCOPE. Saída de Luisa Guedes e           
Perseu, entrada de Rosângela e Leandro Longo 
 
Elena (Realengo I) - informa que a Direção do Campus disponibilizou no dia             
27/11, as propostas para os protocolos sanitários apresentadas pelas Equipes          
no GT Local para serem compartilhadas com o GT Central. O arquivo será             
colocado no drive do GT nesta data. 
 
Katia (CREIR) - informe da comissão de protocolos sanitários. A comissão           
ainda vai precisar de mais dois encontros para finalizar as diretrizes compiladas            
dos documentos dos GT locais. A comissão sugeriu trazer o documento           
diretamente para o GT Central para revisar a parte do texto que já está pronta. 
 



Eduardo Gama (CONEPE) - ainda não foi possível analisar todas as           
informações do GT no CONEPE (planeja-se finalizar no dia 07/12 para dar            
tempo de levar para o CONSUP no dia 11/12). 
Informou as decisões sobre as atividades remotas para o ano letivo de 2020.             
Decidiu-se apenas por atividades remotas, e somente pode ser diferente disto           
caso o quadro pandêmico sofra modificações e o retorno presencial seja           
deliberado por CONEPE e CONSUP, além de respeitar orientações médicas          
com relação ao tempo de tela. Os estudantes do NAPNE terão orientações            
específicas atendidas. Atividades síncronas recomendadas para gravação em        
plataformas institucionais a fim de contagem de hora. No CREIR, construção           
de vínculos e acolhimento. Se houver retorno presencial neste ano letivo de            
2020, haverá atividades remotas concomitantes para complementar a carga         
horária. Mínimo de 75% de frequência com média final 5,0, que será            
regulamentada posteriormente. Anos iniciais e CREIR, com procedimentos        
próprios legislação vigente. Cursos de graduação e pós-graduação, de acordo          
com os colegiados dos cursos. O planejamento pedagógico levará em          
consideração a reorientação curricular pautada pela necessidade de garantia         
dos objetivos de aprendizagem. Autorização para os departamentos        
procederem com a adaptação e reorganização curricular. Haverá uma         
normativa mais específica (outro documento) sobre a avaliação dos         
educandos. 
 
Elena (Realengo I) - Lembra da importância da Direção do          
Campus/Setor/Entidade informar ao GT Central, através de e-mail, a alteração          
de seus representantes, conforme já deliberado pelo GT com a finalidade de            
garantir o acesso às informações do drive e do grupo do Whats App restrito              
apenas  aos seus membros. 
 
Rosângela (Sindscope) - têm acontecido assembleias semanais. 
 
 
Definição da pauta 
 
- Pressupostos para processos de avaliação em todos os segmentos no          
ano letivo de 2020 (em 2021). 
Proposta de pauta: 
- Acréscimo de 1 mês no calendário letivo de 2021.1. 
 
Pressupostos para processos de avaliação em todos os segmentos no          
ano letivo de 2020 (em 2021) 
 
Questões discutidas: 
 
- Como acontece o processo de avaliação nos diferentes segmentos e          
quais definições estão sendo pensadas para a continuidade do ano letivo de            
2020 (em 2021). 
- Educação Infantil e primeiros anos do Ensino Fundamental terão         
procedimentos próprios para acompanhamento e avaliação do processo        
educativo das crianças. 



- Como a avaliação será transformada em nota no sistema do Colégio, já            
que não haverá reprovação (ainda em discussão). 
- Condições de alterações no sistema tecnológico para lançamento de         
nota ou descritores. 
- Relação quantificação x qualidade do processo educacional. 
- Criação de critérios de avaliação específicos para o quadro de          
excepcionalidade. 
 
Proposta aprovada sem contrariedade: 
 
Levar as questões levantadas para os Gt Locais e retornar com as            
questões na próxima reunião, na quinta-feira. 
 
 
Acréscimo de 1 mês no calendário letivo de 2021.1 
 
Discussões sobre esse ponto: 
 
- São 6 meses de aulas no ano letivo de 2020 (fevereiro a julho de 2021)               
e, dividido em bimestres, para os alunos, seria melhor ter mais um mês. 
- Garantir as condições de acontecer a recuperação paralela. A lei          
garante a existência de um instrumento para acontecer a recuperação paralela           
(pode ser concomitante ou não). 
- Proposta de estender as aulas até agosto para ter maior qualidade e            
tranquilidade no trabalho, já que já contarão com todos os sábados e nenhum             
feriado. Na prática, se não ampliar esse prazo, pelo menos por um mês, isso              
vai se complicar. 
- Adiar o término do ano letivo pode afetar a situação dos concluintes em             
período de concursos como o ENEM, por exemplo. 
- O calendário será elaborado a partir de horas. É preciso estipular um            
limite de horas máximo a ser cumprido. 
- É importante regulamentar a carga horária das atividades, de forma que,           
o que for definido seja disponibilizado aos estudantes para que eles tenham            
acesso a essa contabilização. Não dá para ficar a cargo de cada professor. 
- Essa métrica pode variar em cada nível de ensino. 
- É preciso mapear a distribuição das 800 horas para visualizar          
tempos/disciplinas síncronas e assíncronas, em cada campus nesse continuum         
em 2020/2021, para entender a estruturação. 
- Importante pensar na perspectiva interdisciplinar na reorganização       
curricular em relação à distribuição da carga horária. 
 
Propostas: 
 
- Encaminhar esse ponto para os GT Locais. 
- Proposta de desenho exequível da distribuição das 800 horas para          
visualizar tempos/disciplinas síncronas e assíncronas, em cada campus nesse         
continuum em 2020/2021. 
- Pedir acesso ao CONEPE da minuta de normatização da carga horária           
docente. 



- Marcar reunião extraordinária na quarta-feira de tarde, tendo em vista a           
necessidade de tempo para os GT locais se reunirem e o limite de data para               
levarmos a questão para a reunião do CONEPE para definir as questões de             
avaliação que será na quinta-feira de manhã. 
 
Propostas aprovadas sem contrariedade: 
 
- Pedir acesso ao CONEPE da minuta de normatização da carga          
horária docente, por e-mail, com o seguinte texto: 

 
Nós, do GT Central de Cenários e Protocolos Pós-Pandemia, a fim de            
contribuir para o debate acerca do processo de avaliação e da           
contabilização da carga horária discente/docente para o ano letivo de          
2020, gostaríamos de solicitar o envio das minutas de normatização da           
portaria 1801 e de Diretrizes excepcionais de Ensino Remoto para o 1º            
semestre do ano letivo de 2021 no Colégio Pedro II. 
 

- Reunião extraordinária na quarta-feira de tarde, tendo em vista a          
necessidade de tempo para os GT locais se reunirem e o limite de data              
para levarmos a questão para a reunião do CONEPE para definir as            
questões de avaliação que será na quinta-feira de manhã. 

 
- Calendário e avaliação são os dois pontos para serem levados para           
os fóruns locais para serem discutidos no GT Central 
 
- Enviar um e-mail para o setor DTI, solicitando esclarecimentos         
acerca do processo de sistematização das notas em meios digitais, para           
saber a possibilidade ou não de alterar o sistema de notas, em caso de              
excepcionalidade, atendendo as demandas das possíveis e necessárias        
adaptações curriculares no ano letivo 2020/2021. 
 

Prezados, visando seguir com nossas discussões acerca do próximo         
período letivo, nós, do GT Central de Cenários e Protocolos          
Pós-Pandemia, gostaríamos de solicitar esclarecimentos, em caráter de        
excepcionalidade, para pensar, se necessário, em alterações que        
venham a corroborar com as adaptações curriculares para o ano letivo           
de 2020 (em 2021). 
Algumas perguntas importantes:  
Há necessidade de que as notas lançadas sejam numéricas? 
Há necessidade de haver três lançamentos, ou seja, para cada          
certificação? 
Existe a possibilidade de alteração desse sistema, caso haja         
necessidade? Se sim, qual o prazo para essa modificação? 

 
 
A próxima reunião do GT Central ocorrerá no dia 09/12, quarta-feira, às 14h,             
com a continuidade da pauta deste dia. 
 
A reunião se encerrou às 17:05.  
Nós, Katia Bizzo Schaefer e Matheus Castro, lavramos a presente ata. 



 
 

ANEXO 01 
LISTA DE PRESENÇA DA 25ª REUNIÃO DO GT CENTRAL DE 

PROTOCOLOS E CENÁRIOS PÓS PANDEMIA REALIZADA 
EM 03/12/2020 

 
REPRESENTAÇÃO NOME PRESENÇA 

CONSUP - Responsável Titular: Andrea B de Oliveira Ausente 
Suplente: Patricia Satyro Presente 

CONSUP - Discente Titular: Matheus Trindade Presente 
Suplente: Beatriz Souza Ausente 

CONSUP - Egresso Titular: Bárbara Loureiro Ausente 

CONSUP - Docente Titular: Luiza Colombo Ausente 
Suplente: Matheus Castro Presente 

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

CODIR Titular: Monica de Souza Ausente 
Suplente: Jesen Ausente 

CONEPE Titular: Eduardo Gama Presente 
Suplente: - Ausente 

CONDEPAR Titular: Adjovanes Almeida Presente 
Suplente: Christiane Coelho Ausente 

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: Rosângela Freitas Presente 
Suplente: Leandro Longo Ausente 

GT Centro  Titular: Marcos Lacerda Carneiro Presente 
Suplente: Marcos Vinicius Ausente 

GT CREIR Titular: Katia B. Schaefer Presente 
Suplente: Maria Clara Camões Ausente 

GT Duque de Caxias Titular: Thiago Aquino Presente 
Suplente: Marcelo Presente 

GT Engenho Novo I Titular: Martha Valente Presente 
Suplente: Thaísa Abrantes Ausente 

GT Engenho Novo II Titular: Julia Campos Ausente 
Suplente: Francisco Pereira Presente 

GT Humaitá I Titular: Mariana Santana Ausente 
Suplente: Teca Galvão Ausente 

GT Humaitá II Titular: Renata Augusta Presente 
Suplente: Carolina Vilela Ausente 

GT Niterói Titular: Isabella Brasil Presente 
Suplente: Leonardo Mota Ausente 

GT São Cristóvão I Titular: Ana Cristina Carpi Ausente 
Suplente: Fernando Braga Oliveira Presente 

GT São Cristóvão II Titular: Alita Caiuby Presente 
Suplente: Marcos Lima Ausente 

GT São Cristóvão III Titular: Alex Werner Presente 
Suplente: Patrícia Correa Ausente 

GT Realengo I Titular: Elena Ignácio Presente 
Suplente: Daniela Pereira Presente 

GT Realengo II Titular: Daniel Lustosa Presente 



 

Suplente: Paula Cruz Ausente 

GT Tijuca I Titular: Rafael Sotero Presente 
Suplente: Kira Medon Presente 

GT Tijuca II Titular: Bruno R Dias Ausente 
Suplente: Antonio Andrade Presente 

Grêmio Centro Titular: Júlia Silva de Souza Ausente 
Suplente: Thiago Chateaubriand F. Bourguignon Presente 

Grêmio Duque de Caxias Titular: Isabela Felippe de Oliveira  Presente 
Suplente: Guilherme Duarte Presente 

Grêmio Engenho Novo II Titular: Lucas Gabriel Presente 
Suplente: Nívea Maria Ausente 

Grêmio Niterói Titular: Carolyne Gomes Ausente 
Suplente: Júlia Malaquias Pereira Ausente 

Grêmio Realengo II Titular: Rodrigo Ferreira Santos Júnior Presente 
Suplente: Marina Siqueira de Moraes Ausente 

Grêmio São Cristóvão II Titular: Sophia Lopes Rodrigues Ausente 
Suplente: Aline Alvarenga Sanches Ausente 

Grêmio Tijuca II Titular: Lucas Ventura Ximenes Ausente 
Suplente: Rafael Freitas de Lima Presente 


