
 

Grupo de Trabalho Protocolos e Cenários Pós-Pandemia 

 

Ata da reunião GT Protocolos e Cenários Pós-Pandemia do Campus Niterói  

Data: 05/10, terça-feira, às 14h.  

Presentes:  
Alexandre Souza (Espanhol) 
Aline Luz (Responsáveis) 
Ana Cláudia (Responsáveis)  
Antônio Alvarez (Química) 
Carolina Portel (nutricionista) 
Fernada Sant’ana (SOE) 
Ivan José (Laboratórios) 
Isabella Brasil (Ed. Física) 
Kamila Carvalho (francês) 
Kristine Coutinho (Lab Informática) 
Leonardo Cordeiro (Física) 
Luana Sampaio (Laboratórios) 
Luzia Carla (Assistência Estudantil) 
Maria Helena Morais (Responsáveis) 
Maria Helena Meirelles (NAPNE) 
Mariana Seixas (SOEP) 
Mônica Coimbra (Direção Geral) 
Natália Oliveira (Direção Pedagógica) 
Nayara Pellufo (Biblioteca) 
Paulo Coutinho (Ed. Musical) 
Paulo Malafaia (Filosofia) 
Thaís Avilez (Grêmio) 
Valéria Lopes (Sociologia) 
Wilson Braga (Biologia) 
 

1. Encaminhamentos/informes do GT central.   

a) Direção Geral: apresentação das condições estruturais do Campus Niterói, que 

serão enviadas ao GT central; 

b) Representação GT Central: informe sobre debates acerca da questão das máscaras 

realizados no CONSUP, no GT o debate não avançou nesse tema e deve ser definido 

na próxima reunião; 

c) Direção Geral: propostas dos setores administrativos foi encaminhada à 

representante ao GT Central, mas, segundo nossa representante no GT Central, 

algumas  questões não foram discutidas ainda nesse fórum; 

d) A representante do GT sugeriu que se houver algum encaminhamento dos setores 

técnicos, considerado urgente, seja enviado diretamente ao CONSUP. 

 

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

equipes. 



a) Reflexão e debate a partir do documento elaborado por SCII, o resumo do 

documento foi apresentado pela DG 

b) Primeiro ponto: o Campus Niterói defende que haja opção para estudantes/famílias 

que não quiserem retornar para as atividades presenciais. 

c) O GT do Campus elaborou o seguinte texto, que será encaminhado ao GT Central: A 

família poderá optar pelo retorno do estudante às atividades presenciais. Aos 

estudantes que não optarem pelo retorno serão oferecidas atividades assíncronas 

correspondendo ao currículo e atividades síncronas na medida da existência de 

recursos, o que poderá caracterizar diferentes cenários nas Equipes Pedagógicas. A 

opção da família não estará condicionada a apresentação de justificativa médica, 

mas irá perdurar durante o período da certificação em vigência. 

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. O grupo C será constituído pelos estudantes que optarem 

pelo não retorno presencial.  

 

3. Próxima reunião: 14 de outubro, às 14h. 


