
  

 
 
O GT de Protocolos e Cenários Pós-Pandemia do Campus São Cristóvão 
II está se reunindo regularmente, desde maio de 2020, com a participação 
de, no mínimo, um representante de cada equipe pedagógica e setor do 
Campus, do Grêmio Estudantil e da Comissão de Pais e Responsáveis de 
São Cristóvão. 
  
As reuniões do GT ocorrem às quartas-feiras, a partir das 11 horas, por 
meio do aplicativo Zoom, e já geraram um documento, disponível na 
nuvem de dados da internet e permanentemente discutido pelas equipes e 
setores. Este procedimento permite a inclusão no documento de novas 
contribuições. 
  
Quando da implantação do GT, o debate concentrou-se nas questões 
acerca dos protocolos possivelmente adotados num futuro retorno às 
atividades presenciais. Tal discussão resultou no estabelecimento de 
quatro eixos para a orientação e a elaboração de uma proposta de 
protocolos a ser enviada posteriormente à Reitoria e às demais instâncias 
do CPII: 
  
1) Questões sanitárias e de higienização; 
2) Organização de Infraestrutura, com a utilização de materiais, 
equipamentos e espaços físicos; 
3) Questões sobre a temporalidade das ações ao longo do retorno às 
atividades; 
4) Saúde mental e emocional, com ações de acolhimento no retorno às 
atividades;  
5) Gestão Pedagógica no retorno às atividades. 
  
  
A partir da aprovação da Portaria 1254 pelo Conselho Superior (CONSUP) 
do Colégio Pedro II e da sua publicação, o GT do CSCII reformulou sua 
estratégia de atuação e direcionou  o debate para a forma e o conteúdo 
das atividades remotas de apoio emocional e cognitivo que terão início em 
setembro deste ano. Todo o acúmulo das discussões está sendo remetido 
ao GT Central de Protocolos e Cenários Pós-Pandemia, que apresentará, 
ainda neste mês, uma proposta para avaliação no CONEPE (Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão do Colégio Pedro II) e posterior 
encaminhamento para apreciação e possível aprovação no CONSUP. 
  
Além das reuniões e das contribuições na nuvem em que está o 
documento básico referente às discussões, a Direção do Campus tem 
orientado as equipes no sentido de que o espaço das suas reuniões 
semanais sirva também para a formulação de estratégias que tenham 
como norte a Portaria 1254. 
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