COLÉGIO PEDRO II

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE TRABALHO CENTRAL DE PROTOCOLOS E CENÁRIOS
PÓS-PANDEMIA DO COLÉGIO PEDRO II - 2020

Ao terceiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas,
através do aplicativo Google Meets de áudio e vídeo, foi realizada reunião virtual com os
representantes dos campi, do CREIR, dos segmentos do CONSUP, CONEPE, PROEN,
PROGESP, SINDSCOPE, CODIR, CONDEPAR e ADCPII, que participam deste Grupo
de Trabalho (GT) do Colégio Pedro II. A reunião teve como pauta desdobramentos sobre as
questões ligadas a ofertas de atividades assíncronas e síncronas iniciada na reunião anterior.

Presentes na reunião: em tabela anexa (ANEXO I)
No início da reunião houve a formação da mesa:
COORDENAÇÃO DA MESA: Luiza Colombo
ATA: Thiago Aquino e Gabriel Santos
INSCRIÇÕES: Alita Caiuby
TEMPO: Carolina Monteiro
LISTA DE PRESENÇA: Mônica Coimbra

Às 14:18, após a formação da mesa, iniciou-se com um resgate da pauta anterior.

Luiza: sugere que se estenda o período de avaliação da ata de 01/09 até 18:30h
PAUTA:
1) Texto sobre limites das atividades em relação ao auxílio;
2) Entendimento comum sobre o que foi aprovado na reunião anterior;
3) Excepcionalidades para os concluintes ensino médio regular/integrado e PROEJA;
4) Prazo/calendário;
5) Atividades pedagógicas (continuação a partir do documento do GT Central);
6) Representações no Gt Central.
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William Carvalho: solicita esclarecimento quanto ao registro em ata dos princípios elencados por Matheus
Castro na reunião anterior. Eduardo Gama esclarece que os mesmos constam na ata.
Luiza Colombo: relembra que o registro em ata de falas deve ser solicitado formalmente.
Pedido de esclarecimento – Ana Cristina Carpi: a conselheira entendeu que a fala do Cons. Matheus
encaminhava uma proposta de desdobramento, embora ela a considerasse como premissa.
Esclarecimento – Carolina Monteiro: discorda da posição de Ana Cristina, os princípios foram registrados
por 2 vezes em ata e já constavam no documento enviado ao CONEPE. Entende o ponto como pacificado.
Questão de ordem – William Carvalho: se alguém entende que o limitador do processo seja a tecnologia
disponibilizada pelo aluno, que se apresente uma proposta para votação.
Luiza Colombo: esclarece que pediu na última reunião que constasse em ata o consenso em relação a esta
proposta e não houve oposição.

INFORMES

Eduardo Gama: o CONEPE votou um documento que foi encaminhado ao GT central. Foi feita a leitura do
documento. Solicita ao GT procedimentos de celeridade, enviando ao CONEPE os pontos já discutidos,
ainda que haja outros pontos em discussão, e solicita que seja enviado por meio de documento com esta
finalidade. Informa também que em alguns campi já há calendário de postagem de materiais e este
calendário precisa ser unificado.
Maíra Arêas: a titular do campus T I renunciou ao cargo e não permanecerá na reunião a partir das 18h.
Eduardo de Biase: solicita esclarecimento sobre se o arquivo vindo do setor técnico do colégio pode ser
encaminhado aos grupos e comunica que será sua última reunião como suplente, será substituído pelo
colega Ricardo de filosofia do campus ENII.
Alita Caiuby: informa que discutiram sobre as atividades síncronas e assíncronas no campus SCII e
percebeu que havia uma confusão de entendimento a respeito do que foi proposto no GT central. Quando
foi deliberado sobre atividades quinzenais, algumas equipes entenderam que os alunos poderiam ter
atividades síncronas diariamente e solicita que se inclua na pauta essa discussão.
Katia Schaefer: informa o interesse da Cida (NAPNE) de fazer uma fala no GT para dar esclarecimento sobre
as condições de atendimento dos alunos NAPNE do colégio.
Carolina Monteiro: informa que recebemos e-mails que foram encaminhados para os membros do GT,
uma nota do coletivo de psicólogos sobre atividades de apoio emocional e cognitivo, um ofício sobre
questões relativas ao curso técnico, um do CONEPE - todas relacionadas ao GT e que carecem de resposta.
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Isabella Brasil: leu carta dos responsáveis do campus Niterói (Anexo II). A carta solicita data limite para
encerramento do planejamento das atividades de apoio cognitivo e emocional do ano letivo 2020 e
perspectivas sobre o ano letivo 2021.
Fim dos informes
Luiza Colombo: não vê problemas na divulgação de materiais advindos de outros fóruns, desde que
colocados com autoria, diferentemente dos materiais produzidos pelo GT. Sobre a participação da Cida,
pergunta se há proposta para isto.
Katia Schaefer: esclarece que a Cida pediu por telefone para ela e propõe que seja na próxima reunião,
terça ou quinta.
Luiza Colombo: pergunta se há contrariedade sobre isto como ponto específico.
William Carvalho: se coloca a favor da participação dela como produtora de informe e depois avalia se será
ponto de pauta para discussão.
Monica de Souza: propõe que haja um teto de tempo para a fala da Cida.
Luiza Colombo: propõe encaminhamento sobre a participação dela com teto de 10 minutos, sem
discordância. Propõe que essas participações sejam formalizadas, constem em ata e que a Kátia faça a
comunicação oficial com a Cida.
Katia Schaefer: solicita (1) encaminhar ao CONSUP pedido inclusão de um membro do NAPNE geral no GT
central; solicita (2) discutir a inclusão da discussão sobre os meios tecnológicos das atividade síncronas,
votada na 7ª reunião. Quanto ao segundo pedido de inclusão do tema em pauta, justificou que houve uma
proposta na reunião 7 que não foi discutida e foi considerada, por alguns, como decisão tomada por esse
fórum de forma consensual. Lembrou que esse fórum estabeleceu um teto para inscrições de fala até a
terceira fala, portanto, não se inscrever para questionar uma proposta não pode significar consenso com
todas as propostas apresentadas, até porque, em muitos casos, sequer podemos nos inscrever para
questionar as propostas. Disse que a questão das videochamadas é séria e não pode ser uma decisão
subentendida nas entrelinhas. Por isso propôs discutir sobre essa questão.
Luiza Colombo: pergunta se há consenso sobre a primeira proposta da Katia, não há. Ponto será incluído na
pauta após os demais pontos. Quer saber se há contrariedade a respeito da pauta.
Daniel Lustosa: solicita que se inclua "representações no geral" na proposta (1) da Katia, tendo em vista as
discussões sobre representação estudantil.
Katia Schaefer: propôs que o item “representações no geral” seja discutido nesta reunião, como um dos
primeiros pontos, para que garanta a participação do NAPNE nas próximas reuniões, tendo em vista a
importância dessa participação nas decisões a serem tomadas nos outros pontos de pauta já listados.
Em seguida, a mesa propôs a seguinte pauta:
1) Texto sobre limites das atividades em relação ao auxílio;
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2) Entendimento comum sobre o que foi aprovado na reunião anterior;
3) Excepcionalidades concluintes ensino médio regular/integrado e PROEJA
4) Prazo/calendário
5) Atividades pedagógicas (continuação a partir do doc do GT Central)
6) Representações no Gt Central

Luiza: encaminha votação a respeito da pauta.
Proposta 1: pauta apresentada pela mesa (21 votos)
Proposta 2: inversão do item 6 como primeiro item (2 votos)
Abstenções: 2

PAUTA: (aprovada)
1) Texto sobre limites das atividades em relação ao auxílio;
2) Entendimento comum sobre o que foi aprovado na reunião anterior;
3) Excepcionalidades 3o ano
4) Prazo/calendário
5) Atividades pedagógicas (continuação a partir do doc do GT Central)
6) Representações no Gt Central

Ponto de pauta 1: Texto sobre limites das atividades em relação ao auxílio;
William Carvalho: discorda a respeito da mudança do item porque há necessidade de tratamento
equânime no Colégio, é uma tentativa de voltar atrás em discussões anteriores. Se estamos tratando de
toda a escola, defende que o limite tem que ser a tecnologia fornecida pelo auxílio.
Eduardo Gama: aponta que toda vez que se tenta pautar as discussões por regras e não princípios, se
embola. Se começarmos a regrar pela desconfiança de violação de princípio, as regras serão de grande
especificidade. Solicita que haja votação clara neste ponto.
Elena Ignácio: concorda com Eduardo, os princípios são o combate às desigualdades e a inclusão de todos.
Não consegue entender que apenas o direito à tecnologia garanta a inclusão de todos, pois existem outras
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dificuldades. Informa que nem todas as crianças possuem familiares para auxiliá-las nas atividades
assíncronas e que, por isso, pode ser que algumas não sejam alcançadas. Solicita que não haja nenhuma
imposição de limites pelo GT que possa inviabilizar a realização das atividades de apoio cognitivo e
emocional diante das especificidades de cada segmento escolar. É preciso garantir uma flexibilidade para o
CREIR para que o trabalho não seja inviabilizado.
Renata Silva: preocupa-se com a inclusão digital, cita a portaria 1254 e cita o artigo 3º parágrafo único.
Importante definir quais são os meios possíveis de acesso para todos os estudantes, citando que há
diversas formas de exclusão além da tecnológica. Relembra a dimensão pedagógica do trabalho, que é
acolhimento e não currículo. Nosso desafio é como vamos garantir o que está na portaria (que a paralisia
institucional/educacional não ocorra). A portaria nos convoca a pensar o que é ensino.
Tiago Cavalcante: reforça a fala do William, fundamental pensar como régua aqueles que não têm acesso.
O tema já foi tratado há 2 semanas no texto sobre as premissas e não foi alvo de questionamento. Há 2
premissas que dizem que devemos levar em consideração os limites tecnológicos oferecidos e a
vulnerabilidade que as famílias estão vivendo. Não vê motivo para retornarmos aos pontos já debatidos
anteriormente. Menciona a portaria que garante que as 800h presenciais serão oferecidas.
Martha Valente: concorda com a fala da Elena, da Renata e do Tiago. Estranha ver no grupo a questão da
proibição da comunicação por videoconferência. Acha que as informações não estão claras. No colegiado
do 1o segmento houve informações sobre o acesso tecnológico que seria muito melhor do que ouvimos.
Carolina Monteiro: relembra que houve um documento que vazou no whatsapp que tratava sobre os
limites das atividades remotas realizadas. Talvez seja necessário trazer para o GT o Sr. Luiz da TI para
esclarecimentos. Ele foi muito claro em dizer que não era o dispositivo que impediria, e sim o pacote de
dados, que seria consumido com celeridade nas atividades síncronas.
Daniel Lustosa: a questão de atividades síncronas e assíncronas para os estudantes do CREIR e RI devem
ser olhadas com muito cuidado. O colégio é um só colégio mas diferentes segmentos têm peculiaridades.
Concorda em saber das limitações tecnológicas. Precisamos pensar no acesso para os estudantes no
sentido daquilo que realmente vá transformá-lo. Relembrou que as atividades eram para estar iniciadas no
dia 1º de setembro.
Leda Aló: ressalta que cada criança é uma criança e aprende diferentemente da outra. Não podemos
restringir, seria excludente. Acertamos quando colocamos as atividades preferencialmente assíncronas e
abrimos a possibilidade das síncronas. Precisamos sempre abrir para trabalharmos das mais diversas
formas possíveis.
Maíra Arêas: solicita esclarecimento sobre "restringir" colocada na fala da Leda.
Katia Schaefer: ressalta que igualdade não é equidade, quando pensamos que são para todos os alunos não
podem ser condições iguais. Restringir as videochamadas para Educação Infantil é impedir o contato
totalmente. As crianças solicitam videochamadas. Uma criança surda que precisa de intérprete não tem
condições de trabalhar sem videochamada, por exemplo. Defende videochamada para o CREIR e para o
NAPNE. O contato é imprescindível. É apoio emocional, não é dar aula.
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Leda Aló: concorda com Katia a respeito das restrições. Não podemos restringir nada no GT para poder
buscar a melhor forma de atingir as crianças.
Luiza Colombo: o debate tomou outro caminho em relação à intenção original do texto, que não se
propunha a criar limites ou restrições. Precisamos levar em conta as limitações tecnológicas para as
atividades. Já foi votado e não há restrição de videochamadas. Porém, se o auxílio não comportar essa
possibilidade, não seria possível realizá-las. Sugere que se redefina o texto para maior esclarecimento. O
texto trata de um princípio, não de uma limitação.
William Carvalho: considera uma falsa polêmica discutir princípios desatrelados de regras. Estávamos
discutindo a substituição de aulas presenciais por atividades de apoio cognitivo e emocional. Ao invés de
tratarmos exceções como exceções, estamos fazendo o inverso. O teto das possibilidades tecnológicas é
um princípio que tem que ser resguardado para se atender a todos os alunos. Se não precisássemos de
regras, não haveria necessidade de regulamentação da portaria.
Katia Schaefer: solicita esclarecimento sobre a necessidade do texto sugerido pelo Matheus se já há
portaria.
William Carvalho: esclarece que estamos aqui para regulamentar a portaria, que estabelece como princípio
que há limitações tecnológicas que impedem que todos os estudantes tenham acesso. Não estamos
delineando as atividades que não podem ser feitas, estamos delineando que as atividades são limitadas
pelo equipamento fornecido pela escola.
Carolina Monteiro: questão de ordem, o texto já aparece no documento de premissas elaborado
anteriormente.

PROPOSTA DE VOTAÇÃO:
“Que os recursos disponibilizados pelo auxílio digital sejam o limite do planejamento e das propostas
pedagógicas, síncronas ou assíncronas. Dessa forma, se propõe que os recursos tecnológicos a serem
demandados pelas atividades e planejamento pedagógicos tenham como teto os limites do instrumento
presente no auxílio digital.”
Desdobramento: convite para que o setor responsável pelo cálculo do valor do auxílio traga
esclarecimentos ao GT sobre as possibilidades e limites.
De acordo: 19
Contrários: 2
Abstenções: 4
Elena Ignácio: justifica a abstenção lembrando que este princípio já havia sido definido pelo GT Central
anteriormente. Ressalta que precisamos criar um cronograma de trabalho com metas definidas, pois já
estamos no dia 3/9 e no meio da reunião tratando de um tema que já foi deliberado. Precisamos focar na
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normatização das atividades não-presenciais para apresentar à Comunidade Escolar; nós já havíamos
estabelecido como limite o dia 15/09.
Rafaela Oliveira: justifica a abstenção porque levou para o campus H1 que este princípio já estava
aprovado e concorda que para trabalharmos melhor deveríamos discutir o que levar para os GTs locais para
ser debatido aqui no GT central.

2º ponto de pauta: Entendimento comum sobre o que foi aprovado na reunião anterior

Eduardo Gama: entende que foi aprovado que se uma equipe (entendida num sentido amplo) oferecer
uma atividade síncrona, terá que aguardar 15 dias para oferecer a próxima atividade síncrona.
Luiza Colombo: resgata que a proposta surgiu no sentido de resguardar estudantes e servidores de um
excesso de atividades síncronas e que houvesse um intervalo entre essas atividades para os estudantes. Por
exemplo, uma equipe de 4º ano faz uma atividade síncrona num dia e só fará a próxima 15 dias depois.
William Carvalho: proposta de encaminhamento de ler o texto de SCII e verificação do entendimento.
Ana Cristina Carpi: pedido de esclarecimento. Este ponto será tratado nas premissas. Não seria melhor
olhar a proposta como um todo?
Alita Caiuby: Lê o texto de SCII: Atividades assíncronas serão priorizadas. Quando houver atividades
síncronas, o campus deve organizar o trabalho de modo que a/o estudante receba apenas uma atividade
síncrona, interdisciplinar ou não, a cada quinze dias.
Luiza Colombo: resgata o texto aprovado na reunião: Atividades assíncronas serão priorizadas. Quando
houver oferta de atividades síncronas por uma equipe, que ocorra o intervalo mínimo de 15 dias até a
próxima oferta.
Renata Silva: solicita esclarecimento. No Humaitá a cada semana haveria um plantão de atendimento
síncrono. Pelo que entendeu, este momento só poderia ser feito quinzenalmente, mas que a postagem de
material (assíncrono) não está limitada.
Alita Caiuby: reforça que as atividades assíncronas podem ser postadas a qualquer momento. A questão é
a sincronicidade, se era em relação à recepção dos alunos ou às postagens das equipes. Para não se correr
risco de caracterização de aulas remotas e de haver atividades síncronas diariamente, requer mudança no
texto.
Carolina Monteiro: demonstra preocupação a respeito do tempo de tela ("a qualquer momento"); ressalta
que é importante respeitar o limite estabelecido pela Sociedade Brasileira de Pediatria.
Eduardo Gama: ressalta que não foi dito antes que os alunos só poderiam receber atividades síncronas
quinzenais. Caberia aos campi distribuir as atividades síncronas de maneira razoável. Proposta: que
permaneça o texto como está. Não podemos esgotar aqui as propostas de todos os campi.
Fundado em 2 de dezembro de 1837

COLÉGIO PEDRO II

Luiza Colombo: concorda com a intenção de SCII. Vai colocar outra proposta que complemente.

PROPOSTA DE COMPLEMENTAÇÃO DO TEXTO PARA COLABORAR COM O ENTENDIMENTO:
Atividades assíncronas serão priorizadas. Quando houver atividades síncronas, o campus deve organizar
o trabalho de modo que a/o estudante receba apenas uma atividade síncrona, por equipe interdisciplinar
ou não, com o intervalo mínimo de 15 dias até a próxima oferta.

Mônica de Souza: solicita esclarecimento, no campus Niterói estão fazendo uma proposta interdisciplinar
com algumas disciplinas. Como faríamos a seleção do que será síncrono? Problema prático para resolver.
William Carvalho: exemplifica que a equipe de matemática, querendo trabalhar isoladamente, fazendo
uma atividade hoje, só daqui a 15 dias fará outra. Uma equipe interdisciplinar poderia fazer uma tarefa
distinta na mesma semana e isso não conflitaria com o que foi aprovado.
Eduardo Gama: aponta que a autonomia de organização do campus está garantida no texto.
Elena Ignácio: considera que o texto não está claro, pode ser aprovado e modificado posteriormente para
melhorar o entendimento.
Alita Caiuby: solicita esclarecimento se um aluno só pode receber uma atividade síncrona a cada quinzena,
no máximo.
Daniel Lustosa: entende que seja por equipe.
William Carvalho: entende que seja por equipe, embora não concorde com esta posição.
Eduardo Gama: ressalta que se for para o aluno, e o 8º ano tem 13 departamentos, tem departamento que
jamais fará atividade síncrona. Não é o que está no texto. Defende o texto que foi aprovado e que cada
campus organize como será.
Fernanda Pontes: considera que a proposta foi votada com entendimentos muito distintos. Não vê outro
caminho senão refazer a discussão e a votação.
Luiza Colombo: esclarece que no texto está dizendo "equipes" porque a portaria de trabalho remoto inclui
o planejamento por equipes.
Ana Cristina Carpi: ressalta que se houve entendimentos diferentes, precisam ser encaminhados.
Eduardo Gama: ressalta que não foi feito estudo para elaborarmos um limite de trabalhos por semana, e
portanto os campi precisam de liberdade para definir. Não vai se consertar a dubiedade do texto cerceando
a autonomia do campus.
Daniel Lustosa: preocupa-se com a instituição do ensino remoto mas entende que não foi votado desta
forma (um estudante receber uma atividade a cada 15 dias).
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William Carvalho: se as 13 disciplinas do EF resolverem fazer atividades síncronas, são 13 atividades na
semana. Se quiserem fazer trabalho interdisciplinar, também podem fazer. Isso tem a ver com não
transformar a atividade síncrona como atividade diária, não dá pra permitir isso em nome da autonomia do
campus. Os textos apresentados não dão contam desses desdobramentos. Não se trata de desconfiança de
ninguém, apenas de base para trabalhar de maneira equânime.

PROPOSTA DE VOTAÇÃO SOBRE O ENTENDIMENTO DO QUE FOI VOTADO SOBRE A PERIODICIDADE, DE
QUE ELA SE REFERIA AO:
1 - intervalo de oferta de atividade síncrona de no mínimo 15 dias por equipe; (12 votos)
2 - intervalo de no mínimo 15 dias de atividade síncrona para os estudantes; (7 votos)
Abstenções: 5
William Carvalho: declara que não é por equipe ou por estudante que isso vá se transformar em outra
coisa que não apoio cognitivo e emocional. A norma serve para organizar a escola e oferecer possibilidades.
Em algum momento vai apresentar um limite para não desgastar os estudantes.

Proposta de texto:
1 - Atividades assíncronas serão priorizadas. Cada campus deve organizar o trabalho pedagógico de modo
que, quando houver o planejamento de atividades síncronas, cada equipe, interdisciplinar ou não,
ofereça apenas esse tipo de atividade com o intervalo mínimo de 15 dias entre uma e outra oferta.
(Votos: 8)
2 - Atividades assíncronas serão priorizadas. Cada campus deve organizar o trabalho pedagógico de modo
que, quando houver o planejamento de atividades síncronas, cada equipe, interdisciplinar ou não,
ofereça apenas esse tipo de atividade com o intervalo mínimo de 15 dias entre uma e outra oferta. A
quantidade e distribuição das atividades síncronas por grupamento no campus ao longo da semana deve
ser deliberada pelas equipes pedagógicas do mesmo conforme seu planejamento. (votos: 5)
Abstenções: 4
William Carvalho: declara abstenção e diz que em algum momento deve se estabelecer um quantitativo
máximo para não haver tratamento diferenciado dentro do colégio. Não pode haver 3 atividades síncronas
na mesma semana. Não é quebra de autonomia, mais do que isso é descumprimento da portaria.

3º ponto de pauta: Excepcionalidades concluintes ensino médio regular/integrado e PROEJA
Neste momento, por estar ultrapassado o horário de término da reunião, concorda-se em estender a
mesma até 17:40.
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William Carvalho: acredita que é necessário manter coerência e não limitar a periodicidade dos alunos
concluintes. Devemos aprovar a excepcionalidade na periodicidade hoje.
Thiago Aquino: enviou o texto das discussões do campus DC relativo aos concluintes. O campus já fez um
calendário semanal para estes (Anexo V) – embora aguarde a definição da data de início –, dividindo os dias
com 2-4 disciplinas por dia. A postagem seria feita no período da manhã, com interação assíncrona no
período da tarde, para tirar dúvidas enviadas pelos discentes. Na sexta-feira haverá reunião de docentes, e
simulado a cada 4 semanas. Entende que há tendência à estrutura do calendário ser revista para incorporar
o recurso das atividades síncronas, dentro da periodicidade estipulada por este GT. O campus indica o
cômputo de carga horária com base na ocorrência diária das postagens, fixando o total diário em 4h
independentemente das disciplinas. Colegas com experiência em outras instituições relatam que a
contagem se dá assim.
Carolina Monteiro: solicita que se discutam os cenários e não a periodicidade, sugere também a leitura dos
e-mails dos grêmios e apresentação das suas demandas.
Luiza Colombo: encaminha que este ponto seja deixado para a próxima reunião.
Daniel Lustosa: proposta de periodicidade semanal de atividades síncronas para os concluintes.
PROPOSTA DANIEL: Que o oferecimento de atividades síncronas para os estudantes concluintes do Ensino
Médio Regular, Técnico e PROEJA, tenha, excepcionalmente, um intervalo mínimo de 7 dias, por equipe,
entre a oferta de uma atividade e outra.
Eduardo Gama: esclarecimento, faremos um debate hoje que será debatido amanhã no CONSUP?
William Carvalho: terão que votar o encaminhamento do CONEPE, talvez o da periodicidade.
Eduardo Gama: há o entendimento que o ensino técnico tem suas especificidades, o que justifica a
excepcionalidade
Alex Werner: no GT local foi trazida uma questão do EMIMA em relação ao 1º e 2º anos. Eles pedem que
essas séries possam ser incluídos na exceção de contagem de horas para o trabalho específico das
disciplinas técnicas. (Anexo III)
Eduardo Gama: pergunta se essa proposta semanal contemplaria os concluintes do EMIMA.
Alex Werner: não sabe responder porque não foi discutido.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:

Excepcionalidade da periodicidade para os estudantes concluintes do EM, EMI e PROEJA:
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Que o oferecimento de atividades síncronas para os estudantes concluintes do Ensino Médio Regular,
Técnico e PROEJA, tenha, excepcionalmente, um intervalo mínimo de 7 dias, por equipe, entre a oferta
de uma atividade e outra.
Aprovada por consenso.

William Carvalho: sugere que o número de atividades máximas por aluno por semana seja consultado nos
GTs locais.
Luiza Colombo: apresenta texto de encaminhamento ao CONEPE e ao CONSUP.
Katia Schaefer: confirma a presença da Cida na próxima reunião (08/09)

PAUTA PARA PRÓXIMA REUNIÃO: (08/09)
1) Excepcionalidades 3o ano
2) Prazo/ calendário unificado
3) Atividades pedagógicas (continuação a partir do doc do GT Central)
4) Representação de outros setores no Gt Central

Reunião encerrada às 17:50h.
Eu, Thiago Aquino, e eu, Gabriel Santos, representantes Duque de Caxias, lavramos a presente ATA.
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ANEXO I - lista de presença

REUNIÃO DO GT CENTRAL DE PROTOCOLOS E CENÁRIOS PÓS PANDEMIA
REALIZADA EM 03/09/2020
REPRESENTAÇÃO
CONSUP- Responsáveis
CONSUP - Docentes
CONSUP - TAEs
CONSUP - Egressos
CONSUP- Discentes
CONEPE
CODIR
CONDEPAR
PROEN
PROGESP
ADCPII
SINDSCOPE
Centro
CREIR
Duque de Caxias
Engenho Novo I
Engenho Novo II
Humaitá I
Humaitá II
Niterói
São Cristóvão I
São Cristóvão II
São Cristóvão III
Realengo I

NOME
Titular: Andrea B. de Oliveira
Suplente: Patrícia Satyro
Titular: Luiza Colombo
Suplente: Matheus Castro
Titular: ---Suplente: William Carvalho
Titular: Bárbara Loureiro
Suplente: ---Titular: Matheus Trindade
Suplente: Beatriz Maluf
Titular: Eduardo Gama
Suplente: Adjovanes Almeida
Titular: Mônica Coimbra
Suplente: ---Titular: Carolina Monteiro
Suplente: Carine Cadilho
Titular: Leda Aló
Suplente: Lourdes Jeanhennaud
Titular: Robsney Avelar
Suplente: Cíntia Maia
Titular: Laís Cerri
Suplente: Tiago Cavalcanti
Titular: Luisa Azevedo Guedes
Suplente: Perseu Silva
Titular: Fernanda Pontes
Suplente: Tatiana Bukowitz
Titular: Katia B. Schaefer
Suplente: Maria Clara Camões
Titular: Thiago Aquino
Suplente: Gabriel Santos
Titular: Martha Valente
Suplente: Kamilla Cardoso
Titular: Julia Campos
Suplente: Eduardo De Biase
Titular: Rafaela Oliveira
Suplente: Lígia Bahia
Titular: Renata Silva
Suplente: Carolina Vilela
Titular: Isabella Brasil
Suplente: Carolina Zani
Titular: Ana Cristina Carpi
Suplente: Nataskia Keher
Titular: Alita Caiuby
Suplente: Marcos Lima
Titular: Alex Werner
Suplente: Patrícia Correa
Titular: Elena Ignácio
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FREQUÊNCIA
Ausente
presente
presente
ausente
----presente
presente
---ausente
ausente
presente
presente
presente
----presente
ausente
presente
ausente
ausente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
ausente
presente
presente
presente
presente
ausente
presente
presente
ausente
presente
ausente
presente
ausente
ausente
presente
presente
ausente
presente
ausente
presente

Realengo II
Tijuca I
Tijuca II
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Suplente: Edgar Miranda
Titular: Daniel Lustosa
Suplente: Paula Cruz
Titular: ----Suplente: Maíra Arêas
Titular: Renata Nogueira
Suplente: Antonio Andrade
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presente
presente
presente
---presente
ausente
presente
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ANEXO II - Carta dos responsáveis do campus Niterói para o GT Central.
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ANEXO III - Ofício 20/2020/SET/DEFM/PROEN/CPII
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ANEXO IV - Propostas do GT do CSCIII face os documentos do GT Central, encaminhados para apreciação
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ANEXO V - Proposta de Calendário para as atividades remotas no campus D
 uque de Caxias
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