
  

  

  
Às 14h00min, do dia 

26/10/2020, reuniram-
se: 

Carolina Mary Medeiros (Diretora Geral) 

Cristina Magela de Oliveira (Diretora Pedagógica) 

Vanessa Santana Souza (Superintendência Geral) 

Carolina Monteiro de Castro de Andrada e Silva (Desenho) 

Daniela Nascimento Borges (Secretaria) 

Eduardo Ribas de Biase Guimarães (Sociologia) 

Eric Assis dos Santos (História) 

Francisco José Henriques Pereira (Matemática) 

Geovana Ribeiro Veríssimo Ale (Biblioteca) 

Julia e Sá da Silva Campos (Ass. Estudantil) 

Luis Carlos de Abreu Gomes (Química) 

Luiza de Araújo Jorge Aguiar (Geografia) 

Mariana Sousa Dias (Português) 

Neila Ruiz Alfonzo (Ed. Musical) 

Ricardo Pedroza Vieira (Filosofia) 

Thaisa Abrantes Elias (Nutricionista) 

Thiago Silva Sardenberg (Inglês) 

Verônica Passos Alves Quintans (Francês) 

 Paula Corrêa Lima Molina de Souza (Elaboração de ata/ Superintendência Geral) 

Pauta:  Representação no GT Central; Frequência das reuniões do GT local; Dinâmica 
de abrir as salas e pautar as reuniões. 

Deliberações:  1- O professor Ricardo comentou sobre as últimas reuniões do GT central; houve 
debate entre médicos do próprio colégio em relação às compras de materiais 
que deveriam ser feitas no retorno das aulas. 

2- A Diretora Pedagógica informou que precisamos fechar o texto do GT local 
sobre encaminhamentos pedagógicos. Apontou a dificuldade de conseguir 
manter a organização do GT local, tendo em vista as diversas reuniões e a 
organização da plataforma do MOODLE. Informou que precisamos decidir 
sobre a periodicidade das reuniões do GT local e como este será organizado a 
partir de agora. A Diretora Geral ratificou os informes e acrescentou que dada 
a continuidade dos trabalhos do GT Central entendia que este novo e 
importante momento deveria adquirir autonomia do próprio GT quanto às 
questões práticas de agendamentos e planejamento de pauta. 

3- A servidora Julia Sá informou que durante a reunião do GT central foi 
evidenciado que o entendimento era pela continuidade dos trabalhos do GT 
central e dos GTs locais; Informou que gostaria de retirar sua titularidade do 
GT central, tendo em vista a grande demanda do setor de assistência 
estudantil e o fato de não estar dando conta de conciliar os dois. 

4- O professor Ricardo informou que esteve nas últimas reuniões do GT central 
(porém não pôde comparecer na última) e que disponibilizará as atas por e-
mail; Informou que nas últimas reuniões o grupo não deliberou muito e ficou 
centrado nos protocolos sanitários; O encaminhamento do GT central foi para 
iniciar a elaboração de uma lista de insumos que deveriam ser comprados por 
todos os Campi; 

5- A nutricionista Thaisa Abrantes informou que participou da última reunião do 
GT central e que a lista de insumos estava sendo confeccionada; Ficou em 
pauta para a próxima reunião questões de infraestrutura; Tiveram 
encaminhamentos para o CONSUP e CONEPE para que possam deliberar sobre 
os cenários pedagógicos para o período 2020/2021.  
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6- A Diretora Pedagógica informou que as compras do Campus Engenho Novo II 
já estão encaminhadas para quando houver o retorno. 

7- A Diretora Geral informou que o processo de compras está em curso; Sugeriu 
que, dadas as nossas necessidades na Direção e ao novo momento do GT 
central, as reuniões do GT Local fossem a partir de demandas do GT central. 

8- A servidora Júlia apontou o caráter propositivo do GT; Sugeriu reuniões 
mensais para que possamos reunir informações do que está sendo proposto 
em outros Campi. 

9- A Diretora Geral concordou com a fala e retirou sua sugestão anterior. 
10- A servidora Julia Sá sugeriu que houvesse 3 (três) representantes que 

pudessem revezar na participação do GT central para que não fique 
concentrado em apenas uma pessoa, tendo em vista a grande demanda de 
trabalho de todos os servidores e professores presentes.  

11- A Diretora Pedagógica indicou o uso da RNP para abertura e utilização da sala 
para as próximas reuniões do GT local; 

12- Julia Sá se prontificou a criar e abrir a sala para a próxima reunião do GT local. 
13- Houve consenso no grupo de que as reuniões do GT local passem a ser 

mensais; caso haja uma demanda emergencial do GT central marcaremos 
reuniões extraordinárias; 

14- Diante da falta de colegas do GT que se voluntariassem em assumir a 
representação do GT Local nas reuniões do GT central, o professor Ricardo se 
prontificou em ser o suplente nas próximas reuniões do GT central; Thaisa se 
prontificou a passar os informes das reuniões em que estiver presente tendo 
em vista que já representa o Engenho Novo I; A professora Verônica informou 
que possui reunião departamental e irá verificar se consegue modificar as 
reuniões do departamento para participar das próximas reuniões do GT 
central; O professor Ricardo se comprometeu a ir na próxima reunião. 

15- A Diretora Pedagógica irá encaminhar o texto pedagógico que está sendo 
elaborado para que os outros membros do GT local possam contribuir com a 
confecção do relatório. 

16- Ficou agendada a próxima reunião para o dia 9/11 às 14 horas para 
escolhermos quem participará das próximas reuniões.  

Sem mais, deu-se por encerrada a reunião às 15 horas e 35 minutos.  

 


