
 
 
 
 
 

 
 

Composição do Grupo de Trabalho (GT) Protocolos e Cenários Pós-pandemia 
do Campus Niterói 

 
 
I – Orientações para a composição do GT: 
1. A participação, com direito a voz, é aberta a qualquer membro da comunidade escolar; 
2. O voto será garantido a cada segmento por meio de representação; 
3. A representação, com direito a voto, é fixa. 
4. Os segmentos devem encaminhar para a direção, até o dia 24 de agosto de 2020 os nomes dos 
representantes para que seja feita a publicização da composição do GT; 
5. A suplência de todos os segmentos não será pré-determinada, devendo ser indicada, quando 
necessária, com antecedência ou no início de cada reunião; 
6. As equipes/setores/segmentos não estão obrigados a indicar representação para a participação 
no GT; 
7. A composição da representação (com direito a voto) por segmento atenderá aos seguintes 
critérios: 
a. Representação discente: 

• Grêmio: 01 representante com direito a voto; 
• CART: 03 estudantes com direito a voto, um por série. 

b. Representação dos responsáveis 
• 01 representante com direito a voto. 

c. Representação dos servidores docentes e técnicos 
• 01 representante por equipe/setor com direito a voto, não sendo necessariamente chefe, 

responsável ou coordenador; 
• Todos os setores/equipes, que assim desejarem, podem ser representados no GT. 

d. Representação da Equipe da Direção 
• 01 representante com direito a voto. 

 
II - Representantes, com direito a voto, indicados pelas equipes, segmentos e setores: 

• Biblioteca: Ana Carolina Cardoso 
• Direção do campus: Mônica Coimbra 
• Equipe de Artes Visuais: Maurício Pascoaleto 
• Equipe de Biologia: Wilson Braga 
• Equipe de Desenho: Eduardo Lannes 
• Equipe de Educação Física: Rosane Barreto 
• Equipe de Espanhol: Alexandre Souza 
• Equipe de Filosofia: Paulo Malafaia 
• Equipe de Física: Leonardo Cordeiro 
• Equipe de Francês: Kamila Carvalho 
• Equipe de Geografia: Gilberto Oliveira 
• Equipe de História: Martha Neves 
• Equipe de Matemática: Graziele Mozer 
• Equipe de Música: Paulo Coutinho 
• Equipe de Português: Everardo Cantarino 
• Equipe de Química: Allan Rangel 
• Equipe de Sociologia: Valéria Lopes 
• Gabinete médico: Suzana Castro 
• NAPNE: Maria Helena Meirelles 
• Nutrição Escolar: Carolina Portel 



• Responsáveis: Maria Helena Morais Silva (titular) e Cintia Santos Arueira Bibiani 
(suplente) 

• Secretaria Acadêmica: Alessandra Vieira 
• Setor de Laboratórios: Ivan José de Araújo Jr. 
• SOE: Júlia Monnerat 
• SOEP: Ana Paula Nogueira 
• Superintendência Administrativo-Pedagógica: Carolina Zani 

 
OBS: Representantes do CART e do Grêmio estudantil ainda serão indicados pelos discentes. 


