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A reunião foi presidida pela Diretora-Geral Mônica Coimbra. 

Frequência das reuniões:  

A diretora-geral justificou que o maior espaçamento entre as convocações para 

reuniões do grupo se deu devido à baixa demanda de encaminhamentos 

concretos de outros fóruns e em função da falta de esclarecimentos sobre a 

portaria 1801, motivos pelos quais a reunião não teve uma pauta específica. 

Portaria 1801:  

No Codir e Conepe, ainda está sendo discutida a metodologia de 

regulamentação da portaria 1801. O Reitor não acatou a decisão do CONSUP 

que indicava a transformação da portaria em uma minuta a ser discutida. Os 

diretores-gerais estão elaborando propostas para a regulamentação da portaria, 

considerando que o tempo é curto e os desafios são muitos. Dentre os problemas 

listados, estão, por exemplo, aprovação, retenção, recuperação, apoio aos 

egressos de terceiro ano, organização do calendário e dos conteúdos, avaliação 

das condições estruturais e físicas dos campi, tratamento dos riscos aos 

servidores e estudantes etc. Essas discussões devem ser céleres. Já está sendo 

organizado um novo levantamento sobre a força de trabalho de servidores, para 

sabermos com quem poderemos contar no retorno presencial.  Há a solicitação 

para que todos e todas respondam a esse questionário para adiantarmos a 

consulta. O questionário será enviado por meio de link, por e-mail, e se trata de 

uma consulta objetiva que dará aos campi as estimativas necessárias para se 

planejarem. Já está sendo organizada nova consulta aos estudantes – a ser 

elaborada pelas direções pedagógicas e a ser realizada por meio de formulário 



-, a fim de saber quais deles não voltariam, considerando possíveis cenários 

presenciais. 

O setor NAPNE expôs preocupação diante da portaria 1801, que prevê retorno 

antes da vacina, por haver muitos servidores em grupo de risco. Haveria setores 

inteiros que não poderiam retornar presencialmente, assim como haveria muitos 

estudantes do NAPNE que também não retornariam. A direção esclareceu que 

esse levantamento será feito, tendo em vista a necessidade de se buscar meios 

de viabilizar as possibilidades de atendimento aos servidores e estudantes do 

setor. Porém, somente após finalizada a consulta será possível responder todas 

as questões. Há também a Instrução Normativa 109, que já aponta para a 

necessidade de um retorno gradual. O campus tem essas mesmas 

preocupações, se sensibiliza com as questões colocadas, e buscará atender a 

todas as demandas, na medida do possível. 

Comissão de pais: 

Em consulta a uma representante dos responsáveis no GT Central e conselheira 

do Consup, no início de outubro, sobre construção de calendário e adoção de 

continuum, a comissão teve como resposta a explicação de que os assuntos não 

eram de responsabilidade desses fóruns e que o calendário pronto seria levado 

para a aprovação no Consup. Esse caso foi relatado para exemplificar a linha de 

raciocínio da Comissão de responsáveis no apoio à portaria 1801. A 

representante do campus complementou que a portaria deu um norte às famílias, 

com datas e prazos, o que acalmou muitas delas. Ela relatou também que antes 

da publicação da portaria a comissão fez uma consulta para tentar entender o 

que as famílias queriam: 38% delas defendem o cancelamento do ano letivo, e 

68% preferem o retorno em fevereiro, com o “2 em 1” ou o “3 em 2” em 

continuum. 

Perguntas de responsáveis:  

1) Existe um prazo para ter a resposta de como será organizado o calendário 

de 2021? 

O prazo é dezembro, pois acredita-se que, se por um lado, antes de 

dezembro isso ainda não seja possível, pois há vários desdobramentos a 

serem feitos, por outro lado, essa discussão não poderá se estender para 

além de dezembro. Assim, antes do recesso acredita-se que estaremos 

informados sobre o que ocorrerá em fevereiro. 

2) Caso opte-se pelo retorno remoto, as horas serão contabilizadas? 

Há o entendimento de que em quaisquer dos cenários as horas deverão 

ser contabilizadas. 

3) Como fica o trancamento da matrícula com o continuum? 

A Proen informou que não haveria mudança na política de trancamento. 

Será feito um calendário específico com previsão de preenchimento de 

formulário com justificativa do responsável. Se concedido, o estudante 

terá o trancamento por 1 ano. No entanto, essa situação trará dificuldade 

de encaixe na série escolar, quando do retorno. 

4) A respeito do ano concluinte do aluno, haverá atraso ao estudante? 



Não, a ideia é de que o período de conclusão previsto seja mantido. 

 

 

Perguntas de servidores: 

 

1) Haverá perícia para ou será autodeclaração? Não há respostas, no 

momento.  

2) Que percentual de estudantes estão evadindo? Há planejamento para 

atuarmos sobre esse problema no futuro? Niterói teve somente quatro 

pedidos de desligamento, mas a taxa concreta de evasão não é possível 

estimar no momento. A partir dos números da EaD sobre a falta de acesso 

dos estudantes de 3ª série o SOEP fez um primeiro contato por e-mail, 

mas somente uma estudante retornou, num grupo de cerca de 30. Embora 

os outros não tenham respondido, muitos começaram a acessar a 

plataforma após o contato. Há muitas dúvidas, pois pode ser que não 

tenham aderido por opção, por falta de condições ou mesmo por estarem 

pensando em deixar a escola. Talvez somente em fevereiro tenhamos 

condições concretas de verificar isso, pois estaremos fazendo a 

contabilização para todos. Sobre possibilidade de ampliação do auxílio 

digital, não temos notícias nesse sentido. A Assistente Social Luzia, que 

poderia esclarecer melhor esse ponto, estava em reunião concomitante. 

 

3) Nota ao Codir/Conepe: 

Por sugestão da comissão de pais acerca do debate sobre os cenários possíveis, 

foi aprovada, por unanimidade, o envio da nota que se segue a ser enviada ao 

CODIR/CONEPE: 

 

 

"Nós, membros do GT retorno do campus Niterói, solicitamos ao CODIR que, na tarefa de 

elaborar propostas que ajudem na normatização da portaria 1801, dirija seus esforços para o 

planejamento de apenas dois cenários possíveis: híbrido e remoto, haja vista que o presencial 

pleno requer condições sanitárias sem risco, o que não exigiria de nós pensar em procedimentos 

diferentes do que já fazemos. Ressaltamos, também, a importância de se buscar a ampliação 

tanto dos valores disponibilizados para atender aos estudantes assistidos digitalmente, quanto 

do alcance de discentes contemplados. Independentemente dos cenários futuros é necessário 

prover recursos para o ensino remoto de qualidade, que possibilite a interação professor-aluno 

no processo de ensino-aprendizagem, seja ele híbrido ou totalmente remoto." 

 

 

PRÓXIMA REUNIÃO: prevista para dia 24/11, às 15h. 

 

 


