
 

Grupo de Trabalho para o retorno presencial 

Campus Niterói 

 

Ata da reunião GT retorno - campus Niterói  

Data: 14/10, quinta-feira, às 14h.  

Link para a reunião: https://meet.google.com/jxi-jnnd-eeq 

 

Pauta 

 

1. Leitura do comunicado da reitoria do dia 11/10 

 

2. Encaminhamentos/informes do GT central.   

Informes da comissão de responsáveis:  

- Pesquisa sobre retorno presencial: aproximadamente 350-400 respondentes, 

incluindo coletivos e representantes de turmas. A maioria optou por retorno 

imediato. 

Fala do senhor Altair: 

- Insatisfação dos responsáveis e estudantes sobre o preparo para Enem e sobre o 

retorno, sugere um reforço para reparar possíveis danos. 

Informes do GT central: 

- Fluxo do documento: retorno para o GT central para verificação dos pontos 

aprovados. Sobre a máscara foi aprovado o “preferencialmente”. 

Suzana (representante do Gabinete Médico): 

-Considerações sobre o documento do GT central: pág. 8 - desinfecção do 

ambiente - o texto ficou vago; pág. 10 - guardar máscaras- saco plástico não é 

recomendado para a N95, e sim em saco de papel; pág. 14 - pulverização 

higiênica- Há dúvidas sobre o produto a ser utilizado, pois há produtos que não 

são recomendados; o descarte das máscaras deverá ser feito em lixo infectante e 

há dúvidas sobre como seria feito; pág. - 16 sugere que estudantes menores não 

devem utilizar/levar o álcool líquido para a escola, pois é mais tóxico e corrosivo; 

pág. 18 - sugere que o estudante não deve estar acompanhado para evitar 

contaminação, somente se for estritamente necessário. 

Natália: 

- Consideração:  encaminhamento de uma pessoa técnica para verificar/revisar os 

documentos produzidos pelo GT Central. Não houve discordância. 

 

3. Construção da proposta de retomada do campus Niterói a partir das contribuições 

das equipes. 

a) Decisões da última reunião: (1) garantia de opção para estudantes/famílias que 

não quiserem retornar para as atividades presenciais; (2) aos estudantes que 

não optarem pelo retorno serão oferecidas atividades assíncronas 

https://meet.google.com/jxi-jnnd-eeq


correspondendo ao currículo e atividades síncronas na medida da existência 

de recursos, o que poderá caracterizar diferentes cenários nas Equipes 

Pedagógicas; (3) a opção da família não estará condicionada à apresentação 

de justificativa médica, mas irá perdurar durante o período da certificação em 

vigência; (4) os estudantes que optarem pelo retorno presencial estarão 

divididos em dois grupos, a saber: Grupo A - semana 1 e Grupo B - semana 2, 

cada um desses grupos será dividido em dois subgrupos, com distanciamento 

de 1h entre horários de entrada, recreio e saída; (5) o grupo C será constituído 

pelos estudantes que optarem pelo não retorno presencial.  

 

b) Pontos a serem debatidos: 

Será priorizado um grupo ou outro no retorno? 

Comissão de responsáveis:  se houver um grupo a ser priorizado no retorno, 

que seja a 3ª série. 

Encaminhamento: Há necessidade de priorizar algum grupo no retorno? 

1- Priorizar algum grupo: 9 

2- Não priorizar algum grupo: 8 

3- Abstenção: 0 

Decisão de que haja a prioridade para algum grupo. 

 Propostas:  

1. Priorizar a 3ª série: 0 

2. Priorizar o segmento do Ensino Médio: 0 

3. Eixo etário, vacinal e concluintes: 16 votos 

4. Abstenção: 0 

 

 

● Quantidade de tempos por dia e duração dos tempos de aula (proposta de SCII: 7 

tempos de 30 min); 

O campus irá verificar quantidade de estudantes que as salas comportam, com o 

distanciamento mínimo recomendado(1m). 

 

● Entrada e saída com horários diferenciados por série (manhã- 7h às 11h e 8h às 

12h?/ tarde- 13h às 17h e 14h às 18h?) 

Proposta: Divisão dos estudantes de cada turno em dois grupos com horários de 

entrada diferenciados? 

1 – A favor: 13 votos 

2 – Contra: 0 

3 – Abstenção: 0 

 

● Horários diferenciados para almoço e recreio por série; 

Encaminhamento: 

1- Distanciamento de 1 tempo de aula: 13 votos 

2- Distanciamento de 1 hora: 0 

 

● Complementação das atividades presenciais com atividades assíncronas; 



● Carga horária docente (2 dias presenciais e 01 remoto por semana - 13,5 horas 

semanais com os discentes em dois dias + 4,5 horas de remoto terceiro dia no 

moodle + 13,5 planejamento + 13 horas de outras atividades?). 

● Carga horária de setores administrativos (Poderá ser utilizado o trabalho 

presencial e/ou remoto, de acordo com as características de cada um desses 

setores; máximo 50% de cada equipe, respeito às condições físicas a que estarão 

submetidas/os estas/es servidoras/es?/Possibilidade de ampliação do turno de 

trabalho do servidor, de redefinição do horário de atendimento ao público, de 

deslocamento de servidor?) 

 


