
Ata da reunião do GT (Campus Niterói) de 16/09/2020

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às quinze horas, por
meio do ambiente virtual  Google Meet, e sob condução da Direção Geral,
professora Mônica de Souza Coimbra Queiroz, iniciou-se a reunião do Grupo
de Trabalho de Protocolos de Retorno do campus Niterói, na qual estiveram
presentes  os  servidores,  os  representantes  de  responsáveis  e  discentes:
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),  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),  Mônica  Coimbra  (Diretora  Geral),  Natália  Oliveira  (Direção
Pedagógica),  Nayara Peluffo (Biblioteca),  Paulo Coutinho (Equipe de Música),
Rosane  Barreto  (Equipe  de  Ed.  Física),  Suzana  Castro  (Gabinete  Médico)  e
Wilson Braga (Equipe de Biologia).

Na etapa de informes, foi comunicada a expectativa muito próxima de depósito,
nas contas dos contemplados, do valor equivalente ao Auxílio Inclusão Digital.

Foi feito breve relato da reunião com responsáveis por estudantes da 3ª série,
ocorrida no sábado anterior. 

Em  um  primeiro  momento,  foi  feita  a  leitura  da  proposta  de  carta  sobre
posicionamento do GT do campus em favor da contabilização imediata de carga
horária para os/as estudantes de todos os anos de escolaridade (em anexo). O
principal argumento que balizou a tomada de decisão do GT foi o entendimento
de que a não contabilização criará um problema de ordem prática relacionado a
eventuais  solicitações de transferência para outras instituições.  Foi  acordado
que a carta será encaminhada para leitura na próxima sessão de trabalho do
Grupo de Trabalho Protocolos e Cenários pós-pandemia do Colégio Pedro II. 



A  seguir,  discutiu-se  as  etapas  iniciais  de  implementação  do  projeto
“Sentimentos do Mundo” e definiu-se que, em fase anterior ao dia 21, poderá
haver publicações que tenham o objetivo de despertar a curiosidade dos/das
estudantes e que possam funcionar como um convite à participação no projeto.
O entendimento do grupo foi  o de que, na data estabelecida para início das
atividades  não  presenciais  (21-09)  o  chamamento  ao  reestabelecimento  de
vínculo já deverá ter ocorrido.

A reunião foi encerrada com o entendimento de que a pauta para a próxima
reunião será construída a partir das demandas que ainda virão a surgir. 

Eu, Natália Braga, na qualidade de secretária, lavrei os termos da presente ata,
que será assinada por mim e pela Diretora Geral do campus Niterói, professora
Mônica de Souza Coimbra Queiroz. 

Niterói, quinze de setembro de dois mil e vinte.


