
Reunião GT Campus Niterói
Data: 08/09
Horário: 15 horas 
Plataforma da reunião: Google Meet

Presentes:
Alessandra Vieira (Secretaria Acadêmica)
Alessandro Guanabara (Equipe de Biologia)
Alexandre Souza (Equipe de Espanhol)
Aline Luz (Comissão de Responsáveis)
Allan Rangel (Equipe de Química)
Ana Paula Nogueira (SOEP)
Carolina Portel (Nutrição)
Cíntia Bibiani (Comissão de Responsáveis)
Eduardo Lannes (Equipe de Desenho)
Everardo Cantarino (Equipe de Português)
Fátima Carvalho (SOEP)
Gilberto Oliveira (Equipe de Geografia)
Graziele Mozer (Equipe de Matemática)
Íris Brasil (Equipe de Desenho)
Isabella Brasil (Equipe de Ed. Física e representante do campus no GT Central)
Ivan José (Setor de Laboratórios)
Júlia Monnerat (SOE)
Kamila Carvalho (Equipe de Francês)
Leonardo Cordeiro (Equipe de Física)
Letícia Tury (Equipe de Filosofia)
Luana Sampaio (Setor de Laboratórios)
Luzia Carla (Assistência Estudantil)
Maria Helena Meirelles (NAPNE)
Maria Helena Morais (Comissão de Responsáveis)
Martha Couto (Equipe de História)
Matheus Guimarães (Superintendência adiministrativo-pedagógica)
Matheus Queiroz (Grêmio estudantil)
Maurício Pascoaleto (Equipe de Artes Visuais)
Mônica Coimbra (Diretora Geral)
Natália Oliveira (Direção Pedagógica)
Nayra Peluffo (Biblioteca)
Paulo Coutinho (Equipe de Música)
Paulo Malafaia (Equipe de Filosofia)
Rosane Barreto (Equipe de Ed. Física)
Schneider Tadeu (Diretor Administrativo)
Suzana Castro (Gabinete Médico)
Vladimir Thiengo (Equipe de Matemática)
Wilson Braga (Equipe de Biologia)

Pauta:
1. Solicitação de inclusão de pauta em atendimento à demanda do GT Central:

Consulta sobre a possibilidade de regulamentação do número de atividades
síncronas por semana.

2. Definição do posicionamento do campus acerca da contabilização (ou não) da
carga horária de atividades não presenciais  após a finalização da etapa do



projeto  de  “atividades  de  apoio  emocional  e  cognitivo”,  caso  não  haja
condições sanitárias para o retorno (a partir de fevereiro de 2021). 

3. Definição  do  posicionamento  do  campus  acerca  da  situação  escolar  dos
estudantes que pedirem desligamento no fim de 2020.

4. Extra:  início  das  atividades  de  apresentação  do  projeto  pedagógico  com
abertura de aba no blog. 

Deliberações: 

1. Inclusão de ponto de pauta: Foi decidido,  por meio de votação, que o item
relativo à consulta encaminhada pelo GT Central fosse incluído como ponto de
pauta  desta  reunião,  a  saber:  Consulta  sobre  a  possibilidade  de
regulamentação do número de atividades síncronas por semana.

2. Após debates e por meio de votação, foi definido o posicionamento do Campus
Niterói  acerca da contabilização (ou não) da carga horária de atividades não
presenciais,  indicando  que  a  contabilização  deve  iniciar  com  o  início  das
atividades remotas, em setembro de 2020. O posicionamento do campus será
redigido  pela  Equipe  de  Direção,  em  formato  de  carta,  e  será  novamente
submetido à aprovação do GT local na próxima reunião (Dia 15/09), para ser
encaminhado ao GT Central.

3. Houve o entendimento que o segundo ponto de pauta (situação escolar  do
estudante que pedir  desligamento  ao fim de 2020)  está  atrelado a decisão
anterior e, por isso, não haveria necessidade de nova deliberação.

4. Demanda do GT Central: Consulta sobre a possibilidade de regulamentação do
número de atividades síncronas por semana. O  Campus  Niterói decidiu pela
não regulamentação das atividades síncronas pelo GT Central e encaminhou
ao mesmo o seguinte  texto:  As definições relativas às atividades síncronas
(exemplo:  natureza,  frequência)  deverão  ocorrer  nos  conselhos  dos  campi,
respeitando  os  princípios  dos  Departamentos  e  Setores  Pedagógicos.  O
acompanhamento dessas atividades deverá respeitar os princípios da inclusão
e da acessibilidade.

5. O ponto de pauta “início das atividades de apresentação do projeto pedagógico
com abertura de aba no blog” será debatido na próxima reunião (15/09).


