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Informe: 

 

- A nova ação de distribuição de cestas básicas terá início na próxima sexta-feira.  Serão 

contemplados servidores que foram dispensados pelas empresas de terceirizados e estudantes 

cujas famílias estão enfrentando dificuldades no período de pandemia. Foi também anunciada 

a ação do NATAL SOLIDÁRIO, que terá como objetivo a arrecadação de fundos para doação de 

cestas natalinas a todos os terceirizados e às famílias de estudantes em vulnerabilidade. 

 

Pauta: 

1- A indicação do GT Central de que os campi pudessem avaliar a lista de aquisições previstas 

para um possível retorno presencial foi encaminhada da seguinte forma: o GT de infraestrutura 

do campus Niterói decidiu, ainda em julho, quais itens deveriam ser adquiridos. O processo de 

aquisição está sendo conduzido pelo campus Realengo I. A listagem de itens que constam da 

planilha prevista por Niterói será enviada por e-mail, juntamente com a listagem geral de itens 

para que possa haver, por parte dos integrantes do GT, possibilidade de manifestação em favor 

da aquisição de itens ainda não selecionados pelo campus. A seguir, será avaliada a viabilidade 

de acréscimo desse material. 

2- Os representantes das turmas 1305, 1307, 1309 e 1311 disseram que a maioria dos 

estudantes de suas turmas referendam o conteúdo da carta de concluintes - assinada por 

GRÊMIO BALBÚRDIA, GRÊMIO SILVA, GRÊMIO KLÉBER LEMOS e CHAPA BXD - encaminhada aos 

órgãos deliberativos do CPII. Os estudantes da turma 1303 leram uma carta que trazia, entre 

outras questões, posicionamento em favor do tratamento de conteúdos curriculares, mas 

também manifestava insatisfação em relação à sobrecarga de tarefas.  A representante da turma 

1311 também leu fragmentos do documento produzido por sua turma. Esse documento 

também reiterou a insatisfação dos estudantes em relação à sobrecarga de tarefas.  Os temas 

tratados serão levados ao CONPED de amanhã. O convite para participação no CONPED foi feito 

aos estudantes. 

3- Foi elaborada e aprovada carta que versa sobre a necessidade de contabilização de carga 

horária para TODAS as séries escolares. Essa carta também pontua a necessidade de verificação 

de possibilidade de ampliação do auxílio digital. Destaca, ainda, a necessidade de cuidado no 

planejamento futuro de atividades destinadas aos estudantes atendidos pelo NAPNE e aos das 

séries iniciais. 


