
 
 

 

 

[15:45] Tatiana Avellar : Boa tarde! 

[15:46] Rafael Sotero (4º ano) : Boa tarde! 

[15:57] Lilia Barreto : Boa tarde! 

[15:57] wanderci barbosa da silva : Boa tarde ! 

[15:58] Gerlane Costa : Boa tarde a tds!!!! 

[16:00] Maíra Arêas (GT 2⁰ ano e GT Central) : Boa tarde 

[16:02] Catherine Vitagliano : Boa tarde 😁 

[16:02] Cristiane Jordano : Boa! 

[16:02] Gilsely de Carvalho Gavinho do Nascimento : Boa tarde 

[16:04] Maria leticia : Boa tarde!! 

[16:04] Marcos Arnaud : Boa tarde! 

[16:04] CRISTIANE SANTOS DA SILVA PEREIRA : Boa tarde 

[16:04] Tatiana Avellar : Coloquei a pauta nas notas compartilhadas 

[16:04] Isis Maria de Souto Couto : Boa Tarde 

[16:05] Tatiana Avellar : Se quiserem acrescentar algo lá 

[16:05] Maíra Arêas (GT 2⁰ ano e GT Central) : Estou com problemas de conexão ou com a plataforma! Tá instável! 

[16:06] Patricia Satyro : Boa tarde! 

[16:06] Tatiana Avellar : Sai e entra de novo, Maíra... às vezes melhora 

[16:06] Patricia Satyro : Sem som 



 
 

 

[16:06] Patricia Satyro : Ah sim 

[16:06] Maria leticia : Estou escutando! 

[16:07] Aline moreira : Boa tarte 

[16:07] Aline moreira : *Tarde 

[16:07] Vanessa Iespa : Boa tarde 

[16:08] Thamara Figueiredo : Tatiana, eu gostaria de trazer a questao das cópias. Em que ponto eu posso colocar? 

[16:09] Andrea lucas : Boa tarde! 

[16:09] Cristiane Jordano : Pode ser 

[16:09] Thamara Figueiredo : ok. Obrigada! 

[16:10] Thamara Figueiredo : de acordo 

[16:10] Thamara Figueiredo : posso contar o tempo 

[16:10] Cristiane Jordano : Concordo. Posso fazer inscrição 

[16:10] Maíra Arêas (GT) : Eu caí me perdi 

[16:11] Thamara Figueiredo : Qto tempo de informe? 

[16:12] Cristiane Jordano : 15 minutos? 

[16:12] Thamara Figueiredo : Ok 

[16:14] Patricia Satyro : Foi solicitado a quem? 

[16:14] Patricia Satyro : O fluxo esta truncado 

[16:14] Patricia Satyro : Muitooi 

[16:15] Maíra Arêas (GT) : Sim exatamente isso 



 
 

 

[16:17] Patricia Satyro : Complicado , isso precisa ser levado pra o central 

[16:18] Maíra Arêas (GT) : Inscrição 

[16:19] Gerlane Costa : Sim Maira 

[16:19] Aline moreira : Sim 

[16:20] Gerlane Costa : Tá com eco Maira 

[16:21] Thamara Figueiredo : ta duplicando a fala aqui p mim, ta dificil entender 

[16:21] Patricia Satyro : Ecoooo 

[16:21] Ana Paula : Boa tarde! Perdi alguma coisa antes da fala da Mayra. Meu cachorro idoso passou muito mal agora. 

[16:22] Thamara Figueiredo : Qto tempo dou p esse relato? 

[16:22] Tatiana Avellar : Quanto tempo ainda tínhamos de informes? 

[16:23] Tatiana Avellar : Uns 5 minutos,acho... Um pouco mais, se precisar 

[16:23] Thamara Figueiredo : vc falou uns 9 min 

[16:23] Tatiana Avellar : então pode ser o mesmo tempo, né? 

[16:23] Thamara Figueiredo : 10 min? 

[16:23] Tatiana Avellar : Pq esse informe é o mais importante. entendo 

[16:23] Tatiana Avellar : Tá ótimo 

[16:23] Thamara Figueiredo : aham. concordo 

[16:24] Cristiane Jordano : Posso fazer inscrição? 

[16:24] Tatiana Avellar : Claro 

[16:24] Cristiane Jordano : Inscrição: Cristiane 



 
 

 

[16:24] Patricia Satyro : Inscricao 

[16:25] Cristiane Jordano : Inscrição: Cristiane, Patrícia 

[16:25] Patricia Satyro : Isso 

[16:25] Cristiane Jordano : Pode falar 

[16:25] Maíra Arêas (GT) : Isso minha internet está muito ruim 

[16:29] Maíra Arêas (GT) : Ficou mudo? 

[16:29] Cristiane Jordano : Patricia, sua pergunta não saiu 

[16:30] Patricia Satyro : Voltei 

[16:31] Patricia Satyro : Ouviram ate onde? 

[16:31] Tatiana Avellar : GT Campus Tijuca I - Temos 1 servidor por setor, 1 representante de docente de cada área, e 1 por cada ano de 

escolaridade, 1 representante de responsável de cada ano de escolaridade 

[16:31] Rafael Sotero (4º ano) : Inscrição 

[16:31] Tatiana Avellar : Patricia, vc falou que tinha uma pergunta e depois caiu. Não ouvimos a pergunta 

[16:32] Catherine Vitagliano : Concordo com a Cristiane ❣️ 

[16:32] Tatiana Avellar : Inscrições: Patricia (terminar a fala), Rafael 

[16:32] Maria Luiza Strauch : Concordo com a fala da Cris 

[16:32] Patricia Satyro : Ah sim 

[16:32] Dâmaris Cristino : Perfeito Cris. 

[16:32] Gerlane Costa : Exatamente Cris. Sua fala me representa. Obrigada 

[16:32] Patricia Satyro : Pode deixar o Rafael falar 



 
 

 

[16:34] Cristiane Jordano : Sim 

[16:34] Maíra Arêas (GT) : Perfeito Rafael! É pra uma reflexao mais profunda mesmo! 

[16:34] Maíra Arêas (GT) : É isso 

[16:34] Cristiane Jordano : Acho válido 

[16:35] Tatiana Avellar : Fala da Crsitiane:  É possível que a grande quantidade de abstenções em nosso campus seja porque temos um 

servidor de cada setor no GT e muitos debates  acabam sendo de uma área que muitos não dominam. 

[16:35] Maíra Arêas (GT) : Inscricao 

[16:35] Thamara Figueiredo : proposta de encaminhamento. 

[16:35] Cristiane Jordano : Inscrição: Maíra 

[16:36] Cristiane Jordano : Ah sim, desculpa 

[16:36] Cristiane Jordano : rs 

[16:36] Gerlane Costa : Sim Patrícia 

[16:42] Rafael Sotero (4º ano) : Inscrição 

[16:43] Thamara Figueiredo : 4 min ja passaram 

[16:45] Maíra Arêas (GT) : Entao ja da pra refletir no nosso campi sobre atividades sincornas! Que no nosso campi, ao meu ver nao sera 

possivel! 

[16:45] Dilcelene Quintanilha de Resende Cordeiro : Concluir 

[16:45] Gerlane Costa : Conclui Tati 

[16:45] Rafael Sotero (4º ano) : Acho importante concluir 

[16:45] Cristiane Jordano : Inscrição: Rafael 



 
 

 

[16:47] Maíra Arêas (GT) : Inscriçao 

[16:47] Patricia Satyro : O campus do humaita 1 tem quase sua totalidade de alunos com acesso , porem quando coloca as variaveis como 

instablidade de conexao cai pela metade o numero de familias que tem acesso pleno, e isso e algo que chama muito atencao 

[16:47] Cristiane Jordano : Inscrição: Rafael, Maíra, 

[16:47] Thamara Figueiredo : Sao 3 minutos de fala 

[16:48] Thamara Figueiredo : Avisarei qdo faltar um minuto 

[16:48] Tatiana Avellar : Isso! 50% 

[16:49] Rafael Sotero (4º ano) : Consegui voltar 

[16:49] Thamara Figueiredo : A gte ta debatendo ponto de pauta já? 

[16:49] Cristiane Jordano : Inscrição: Rafael 

[16:49] Tatiana Avellar : Assim que a Maíra terminar , vc fala, rafael 

[16:49] Tatiana Avellar : Rafael 

[16:50] Catherine Vitagliano : A tati abriu um ponto de pauta 

[16:50] Thamara Figueiredo : obrigada, catherine. 

[16:50] Tatiana Avellar : De acordo, Maíra. A ideia da pesquisa era gerar alguns dados. E a não resposta é um dado muito significativo 

também. 

[16:50] Patricia Satyro : Uma das falas mais importante que considero do Gt Central em relacao as atividades sincronas ` e que o 

equipamento , o tipo de atividads sincrona que o tablet suporta tem que ser a baliza. 

[16:51] Tatiana Avellar : Reunião do GT de protocolos - 31/08/2020 

 

Informes  



 
 

 

Apresentação das últimas reuniões do GT Central 

Pesquisa sobre acesso digital  

Cópias 

Atividades síncronas e assíncronas  (Compromisso com o não aprofundamento das desigualdades) 

Livros didáticos (possível entrega para as famílias) 

Questão do quinto ano (alunos que prestarão concurso) 

[16:51] Aline moreira : Na minha faculdade usamos o google sala de aula, e os professores disponibilizam os videos na pasta do professor.  

E so tem contato ao vivo para tirarem duvidas. Nao passa de 30 minutos o contato. E nem tosos entram 

[16:51] Aline moreira : *todos 

[16:52] Tatiana Avellar : Inscrição 

[16:52] Maíra Arêas (GT) : Cortando o audio 

[16:52] Cristiane Jordano : Inscrição: Tatiana 

[16:52] Thamara Figueiredo : caiu 

[16:53] Marcela Marques : Entendo, mas o GT é um espaço decisório. O questionário não delibera nada e a escola tem autonomia tbm! 

[16:53] Cristiane Jordano : Concordo Marcela 

[16:53] Catherine Vitagliano : E faz parte da gestão da direção 

[16:53] Maria leticia : Concordo 

[16:53] Marcela Marques : Exatamente 

[16:53] wanderci barbosa da silva : Inscrição 

[16:53] Catherine Vitagliano : Da boa gestão, inclusive 



 
 

 

[16:53] Patricia Satyro : Rafael caiu 

[16:54] Cristiane Jordano : Inscrição: Rafael (concluir) e Tatiana 

[16:54] Cristiane Jordano : O questionário tem objetivo de mapear e trazer dados concretos para deliberações 

[16:55] Marcela Marques : Sim, a escola continua em funcionamento e tem autonomia independente do GT 

[16:55] Catherine Vitagliano : Isso 

[16:55] Patricia Satyro : Preciso lembrae que nem quem tem acesso , tem qualidsde 

[16:55] Cristiane Jordano : Inscrição: Rafael (concluir) e Tatiana 

[16:56] Cristiane Jordano : rsrs 

[16:57] Maíra Arêas (GT) : Inscrição 

[16:58] Rafael Sotero (4º ano) : Inscrição 

[16:59] Cristiane Jordano : Inscrição: Maíra 

Reinscrição: Rafael 

[16:59] Patricia Satyro : A comisssao de questionario Central concluiu um levantamento de acesso de todos os campus, apenas 3 ficaram 

de fora e nao tivemos tb dados vindo do napne 

[17:00] Thamara Figueiredo : Cristiane, já ta na reinscricao? 

[17:00] Cristiane Jordano : Não? hahahahaha me perdi 

[17:00] Patricia Satyro : Ponto sensivel demais 

[17:01] Maíra Arêas (GT) : Sim 

[17:01] Marcela Marques : Estamos debatendo o ponto de pauta? 

[17:01] Tatiana Avellar : O ponto começou com os esclarecimentos 



 
 

 

[17:01] Patricia Satyro : Documento foi  dispoNibilizado para a direcao 

[17:02] Marcela Marques : Esclarecimento 

[17:02] Tatiana Avellar : Quando fui responder, iniciamos o ponto 

[17:02] Ana Paula : Entendi perfeitamente, Tati! E acho que todo dado a mais que podemos ter acesso só vem a contribuir para o nosso 

conhecimento e posteriores tomadas de decisão. 

[17:02] wanderci barbosa da silva : inscrição 

[17:02] Cristiane Jordano : Maíra: 5ª fala 

[17:02] Catherine Vitagliano : O ponto de pauta em tese era apresentação do questionário 

[17:02] Tatiana Avellar : Isso 

[17:03] Cristiane Jordano : Reinscrição: Rafael, Wanderci 

[17:04] Tatiana Avellar : Não sei se entendi, Maíra, mas depois conversamos. rs 

[17:05] Cristiane Jordano : Inscrições encerradas 

[17:05] Maíra Arêas (GT) : Cortando o audio 

[17:06] Cristiane Jordano : Wanderci: 2 min 

[17:07] Tatiana Avellar : Pontos de pauta restantes:  Cópias 

Atividades síncronas e assíncronas  (Compromisso com o não aprofundamento das desigualdades) 

Livros didáticos (possível entrega para as famílias) 

Questão do quinto ano (alunos que prestarão concurso) 

[17:07] Marcos Arnaud : desculpe, a internet caiu 

[17:08] Patricia Satyro : Essa questao ja foi colocado no gt  central. Inclusive cogitado a hipotese da presenca da professora Cida 



 
 

 

[17:09] Cristiane Jordano : Isso. Franquia 

[17:09] Tatiana Avellar : Se a Cris puder esclarecer os responsáveis sobre como fazemos os contratos 

[17:09] Cristiane Jordano : Inscrição 

[17:10] Tatiana Avellar : Obrigada! 

[17:10] Marcela Marques : Excelente proposta 

[17:11] Catherine Vitagliano : Sugestão: start desse contrato em un campus 

[17:11] Catherine Vitagliano : Estamos com um nucleo de compras 

[17:11] Thamara Figueiredo : Pensamos nisso, mas como nao tenho competencia p resolver isso, preferi trazer pra c;a. 

[17:11] Maíra Arêas (GT) : Tem campus diaponibilizando livros didaticos e esta dando conflito 

[17:12] Catherine Vitagliano : Inscrição/sugestão 

[17:12] Thamara Figueiredo : Encaminhamento, Catherine? Vou anotar já que a cris ta falando. 

[17:12] Thamara Figueiredo : Encaminhamento: Catherina 

[17:12] Catherine Vitagliano : Tenho q ver com a cris primeiro se é possível 

[17:13] Thamara Figueiredo : Dou 3 minutos pras Cris ou aumento o tempo dela? 

[17:14] Thamara Figueiredo : Deu sim, cris 

[17:15] Thamara Figueiredo : Na verdade, a minha demanda é levar ao Gt central e a reitoria que a gte precisa de cópias e nao queremos 

gastar dinheiro público a toa 

[17:15] Tatiana Avellar : Cris, se vc puder explicar tudo isso nas notas compartilhadas... 

[17:16] Tatiana Avellar : Jà fica o registro 

[17:16] Cristiane Jordano : Vou colocar, Tati 



 
 

 

[17:16] Luiza Fernandes : Catherine, tem a localização das máquinas 

[17:16] Cristiane Jordano : Esclarecimento 

[17:17] Luiza Fernandes : Financeiramente conseguimos transferir, mas o problema é o contrato 

[17:17] Catherine Vitagliano : Sim, teria q tirar cópia lá 

[17:17] Catherine Vitagliano : Imaginei 

[17:18] Catherine Vitagliano : Eu não acho q gt central ia dar conta disso, muito técnico 

[17:18] Catherine Vitagliano : E é responsabilidade dos gestores, adm e geral 

[17:19] Catherine Vitagliano : Responsabilidade legal/financeira 

[17:19] Marcela Marques : Inscrição 

[17:19] Catherine Vitagliano : Alternativas ok, tirar cópia na reitoria talvez 

[17:19] Maíra Arêas (GT) : Inscricao 

[17:19] Thamara Figueiredo : Mas se eles sao os resopnsaveis a pautar as necessidades para nossa adaptacao à portaria 1254, precisamos 

que eles saibam que estamos com essa limitacao. 

[17:19] Ana Paula : Inscrição 

[17:19] Catherine Vitagliano : Sim sim, alternativas ok 

[17:19] Cristiane Jordano : Inscrição: Marcela, Maíra, Ana Paula 

[17:19] Dilcelene Quintanilha de Resende Cordeiro : inscrição 

[17:20] Cristiane Jordano : Inscrição: Marcela, Maíra, Ana Paula, Dilcelene 

[17:20] Ridel SOEP : Com certeza, Marcela 

[17:21] Marcos Arnaud : Esclarecimento sobre o tema da Marcela(inscrição) 



 
 

 

[17:21] Cristiane Jordano : Inscrição: Marcela, Maíra, Ana Paula, Dilcelene, Marcos 

[17:21] Ana Paula : Retiro a minha fala. Fui contemplada pela Marcela! 

[17:21] Marcos Arnaud : nao nao, falar sobre o tema 

[17:21] Marcos Arnaud : eu espero 

[17:22] wanderci barbosa da silva : Fui contemplada pela Marcela 

[17:22] Cristiane Jordano : Inscrição: Marcela, Maíra, Dilcelene, Marcos 

[17:23] Thamara Figueiredo : Nao é incerteza, nao. É certo. O Oscar já falou sobre a qualidade dos dispositivos. 

[17:23] Tatiana Avellar : Marcos Felipe poderia esclarecer essa questão do auxílio... 

[17:24] Patricia Satyro : Depende do tipo de atividade sincrone os dados sao consumidos rapidamente, alem do equipamento ter uma baixa 

capacidade para esse tipo atividade 

[17:24] Isis Maria de Souto Couto : sim 

[17:25] Patricia Satyro : A crianca pode ser legivel para a inclusao digital e nao ser comtemplada 

[17:25] Maíra Arêas (GT) : Incerteza sobre todos comseguirem o auxilio digital Thamara, isso que quis dizer 

[17:25] Maíra Arêas (GT) : Isso Patricia 

[17:25] Thamara Figueiredo : ah ta 

[17:25] Thamara Figueiredo : isso com certeza, maira 

[17:26] Cristiane Jordano : Inscrição: Marcos 

[17:27] Maíra Arêas (GT) : Esclarecimento 

[17:28] Cristiane Jordano : Inscrição: Marcos, Cristiane. 

[17:29] Maria leticia : Sim 



 
 

 

[17:29] Maíra Arêas (GT) : E quem nao tem acesso e quer participar? 

[17:29] Cristiane Jordano : 5ª inscrição: Cristiane 

[17:30] Dilcelene Quintanilha de Resende Cordeiro : Haverá propostas não digitais também. por isso, a necessidade das cópias, Maíra. 

[17:30] Maíra Arêas (GT) : Ok Dilce eu nao tinha entendido isso, obrigada! 

[17:31] Cristiane Jordano : Vocês já fizeram levantamento de demanda de impressão, juntando todas as equipes? 

[17:31] Patricia Satyro : exato, como essa familiia vai ficar comprando dados? 

[17:31] Tatiana Avellar : Esclarecimento: Quantas famílias terão direito ao auxílio? É possível que algumas famílias não sejam 

contempladas, mesmo atendendo às exigências? 

[17:31] Cristiane Jordano : Você vai falar Tati? 

[17:31] Maíra Arêas (GT) : Tatiana essas tambem sao minhas questoes 

[17:31] Tatiana Avellar : Se ele não responder... rs 

[17:31] Cristiane Jordano : já foi 

[17:31] Tatiana Avellar : :) 

[17:32] Frado 204 tijuca1 : legal, sobre essa escolha das crianças, diante dos projetos que dialogam com elas 

[17:32] Marcela Marques : Alguém sabe sobre a legalidade de se usar redes sociais? 

[17:32] Maíra Arêas (GT) : Essas familias que fizeram a inscricao de alguma forma tiveram acesso a internet ne? Medo daqueles que nem 

isso conseguem 😔 

[17:33] Thamara Figueiredo : me inscrevo 

[17:33] Tatiana Avellar : Nem todas as famílias concordam com o uso de redes sociais por crianças. A maioria tem idade mínima de 12 

anos. (Marcela) 

[17:33] Marcela Marques : Reinscricao 



 
 

 

[17:33] Maíra Arêas (GT) : Inscricao 

[17:33] Dilcelene Quintanilha de Resende Cordeiro : Reinscrição 

[17:33] Marcela Marques : Obrigada Tati 

[17:34] Tatiana Avellar : :) 

[17:34] Maíra Arêas (GT) : Esclarecimentos 

[17:34] Patricia Satyro : Tem que atender o aluno 

[17:34] Tatiana Avellar : Inscrição: Thamara, Marcela, Maíra, Dilce, 

[17:35] Frado 204 tijuca1 : Eu gostaria de falar! 

[17:35] Cristiane Jordano : SIM. 

[17:35] Tatiana Avellar : Inscrição: Thamara, marcela, Maíra, Dilce, Fernando 

[17:36] Marcela Marques : Temos idades diversas tbm! Alunos de 4o e 5o ano acessam sozinhos 

[17:36] Maíra Arêas (GT) : Mas as criancas dos primeiros anos nao tem essa autonomia! 

[17:37] Maíra Arêas (GT) : Eu tiro minha inscricao pq era esclarecimentos 

[17:38] Maíra Arêas (GT) : Esclarecimento 

[17:38] Tatiana Avellar : Inscrição:  Marcela, Dilce, Fernando 

[17:38] Cristiane Jordano : Verdade 

[17:38] Marta : Temos diversos cenários, múltiplas realidades que demandam diferentes formas de atuação. Não teremos soluções únicas, 

mas tenho a certeza que  os Grupos de Trabalho (de planejamento) estão comprometidos em pensar propostas diversas para atender essa 

diversidade. 

[17:39] Patricia Satyro : Desde de que se paute de acordo com as possibilidades do equipamento para nao aprofundar as desigualdades 



 
 

 

[17:39] Maíra Arêas (GT) : Isso Thamara 

[17:39] Patricia Satyro : Exato 

[17:40] Marcela Marques : Mas isso seria EAD 

[17:40] Marcela Marques : fere a portaria 

[17:41] Patricia Satyro : 7 ata? 

[17:41] Marta : Os Gts estão levando em consideração a situação social e tecnológica. Todas essas discussões  e pesquisas (em formato de 

formulário) estão sendo ótimas para construir o cenário. 

[17:42] Tatiana Avellar : Inscrição: Marcela, Dilce, Fernando 

[17:42] Cristiane Jordano : Inscrição: Dilce, Fernando 

[17:42] Tatiana Avellar : :) 

[17:43] Cristiane Jordano : Concordo com a Marcela 

[17:44] Patricia Satyro : Desde que a regua seja a vulnerabilidade 

[17:44] Dilcelene Quintanilha de Resende Cordeiro : sim 

[17:44] Thamara Figueiredo : Exato, Patricia 

[17:44] Thamara Figueiredo : A regua tem que ser quem nao tem, nao quem tem 

[17:44] Marta : Concordo, Marcela. Multiplicidade de propostas sempre que for possível. 

[17:45] Maria leticia : Tbm concordo com a Marcela. Precisamos abrir as possibilidades. 

[17:45] Thamara Figueiredo : Nao tem nao é nao ter aparelho apenas, Marcela. Nao ter está relacionado a situacao de exclusao. 

[17:45] Patricia Satyro : Concordo com voce Thamara 

[17:45] Marcela Marques : Exatamente por isso 



 
 

 

[17:46] Maíra Arêas (GT) : Isso Thamara 

[17:46] Tatiana Avellar : Também acho que nesse momento, abrir as possibilidades seria melhor que fechar... Pode ser que em outro 

momento, a gente perceba  que é melhor fechar um pouco. Mas ainda nem tentamos... Penso que para reduzir a possibilidade de 

desigualdades, precisamos ter o maior númoer possível de possibilidades. 

[17:46] Cristiane Jordano : Inscrição: Fernando 

[17:46] Marcela Marques : As situações de exclusão vem de diversas naturezas 

[17:46] Thamara Figueiredo : Tatiana, tá atenta a hora? 

[17:46] Tatiana Avellar : O foco tem que ser sempre evitar as desigualdades 

[17:47] Marcela Marques : por isso seria interessante oferecermos diversas alternativas 

[17:47] Maria leticia : Sim 

[17:47] Tatiana Avellar : Oi, Thamara, acho que fecharemos nesse ponto... rs 

[17:47] Tatiana Avellar : Sim, Marcela, tenho acordo 

[17:47] Luciana Vilaça : Será votado no GT central a questão dos livros? 

[17:47] Thamara Figueiredo : eu nao tinha visto o relogio, por isso falei contigo 

[17:48] Frado 204 tijuca1 : Vou entrar de novo 

[17:48] Maíra Arêas (GT) : É meu suplente segundo ano 

[17:48] Frado 204 tijuca1 : Eu preciso fakar 

[17:48] Marta : Exatamente, é importante estarmos sempre avaliando as participações e as respostas dos estudantes, para fazermos os 

ajustes necessários, tanto nas propostas quanto nos meios. 

[17:48] Marcela Marques : de acordo Marta 

[17:49] Maíra Arêas (GT) : Eu queria ler a carta dos Estudantes levado ao GT central 



 
 

 

[17:49] Tatiana Avellar : Enviei a carta a todos, Maíra. mas vc pode ler. :) 

[17:50] Maíra Arêas (GT) : Tatiana eu nao recebi pelo nosso campi, nao sabia! 

[17:51] Tatiana Avellar : Ué... Mandei para todos... Vou verificar com a secretaria... Mas tenho certeza que os docentes receberam, pq já 

tive algumas respostas... 

[17:51] Maíra Arêas (GT) : Ah para docentes? Ok! Responsaveis creio que nao 

[17:51] Cristiane Jordano : Obrigada, Fernando! 

[17:53] Maíra Arêas (GT) : Inscricao 

[17:53] Tatiana Avellar : “Atividades preferencialmente ASSÍNCRONAS e atividades SÍNCRONAS, a partir do oferecimento do acesso 

digital, objetivando o acolhimento e apoio aos alunos e as famílias em caráter de excepcionalidade para alunos que precisem de interação 

mais próxima, respeitadas as especificidades de cada segmento e equipes. 

[17:53] Thamara Figueiredo : é encaminhamento,Maira? 

[17:53] Thamara Figueiredo : Pq as inscricoes acabaram 

[17:54] Maíra Arêas (GT) : Solicitacao 

[17:54] Maíra Arêas (GT) : 1 min apenas 

[17:55] Thamara Figueiredo : A gte precisa votar algo hj? Pq ja votamos, a principio temos o resultado da semana passada já. 

[17:55] Thamara Figueiredo : Pq se nao tem encaminhamento vinde de ng... 

[17:55] Tatiana Avellar : Pelo que entendi, isso será pauta no GT central (próximo) 

[17:56] Thamara Figueiredo : Entendi isso tb. Só estou mm perguntando pq nao teve propostas concretas a nao ser sincrono ou assincrono 

[17:56] Ana Paula : Não. Apenas a questão da hora da votação é que precisa estar definido. 

[17:57] Marcela Marques : Sugestão 

[17:57] Ana Paula : Votante. 



 
 

 

[17:57] Marcela Marques : Isso 

[17:58] Gerlane Costa : Ótimo Tati 

[17:58] Thamara Figueiredo : Posso falar, tati? 

[17:58] Maíra Arêas (GT) : Verdade Thamara, nem no GT central, tera o desdobramento 

[17:59] Maíra Arêas (GT) : Sim Thamara 

[18:00] Catherine Vitagliano : Inscrição 

[18:00] Tatiana Avellar : É encaminhamento, Cathe? 

[18:00] Catherine Vitagliano : Acho que tem q ter uma votação 

[18:00] Catherine Vitagliano : Ia explicar pq 

[18:01] Marcela Marques : Gente, preciso sair, a Luciana é minha suplente e está aqui 

[18:01] Tatiana Avellar : Ok, Marcela. Obrigada 

[18:01] Marcela Marques : Obrigada pela discussão de hj 

[18:01] Marcela Marques : Bjs 

[18:02] Maíra Arêas (GT) : Lembrando que mesmo assim foram 7 votos para assincronas e sincronas e assincronas 6, quase um empate 

[18:02] Thamara Figueiredo : Concordo, Tatiana 

[18:03] Cristiane Jordano : Concordo com a Tati, também 

[18:03] Cristiane Jordano : eu acho que tem que ter uma leitura crítica sobre os votos 

[18:03] Maria leticia : Concordo tbm 

[18:04] Cristiane Jordano : Posso falar? 

[18:04] Frado 204 tijuca1 : Pesquisem sobre: 



 
 

 

[18:04] Frado 204 tijuca1 : 1- Jornada do usuario 

[18:04] Frado 204 tijuca1 : 2- design de experiencia 

[18:05] Tatiana Avellar : Precisamos ver a data da nova reunião, pois a próxima segunda é feriado 

[18:05] Rafael Sotero (4º ano) : Não é excluir e sim mostrar de forma mais clara o que é abstenção por conta "técnica" ou por conta de 

necessidade de de se discutir melhor o tema... 

[18:05] Catherine Vitagliano : Isso 

[18:06] Tatiana Avellar : Todos a favor? Querem votar novamente para termos uma noção mais clara? 

[18:06] Ana Paula : Sei que no Humaitá I não foi a mesma formação, Cris. 

[18:06] Cristiane Jordano : Pois é 

[18:06] Catherine Vitagliano : Sim 

[18:07] Maíra Arêas (GT) : Bate com gt central 

[18:08] Cristiane Jordano : Seria uma possibilidade não votar? rs 

[18:08] Thamara Figueiredo : Lembrando que só votam os membros titulares do gt 

[18:10] Marcos Arnaud : Pessoal, eu precisarei sair. Boa noite! 

[18:10] Tatiana Avellar : Atividades apenas assíncronas 
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16% 

Atividades assíncronas e síncronas 

14 
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Abstenção 

0 

0% 

Abstenção técnica 

4 

16% 

Confirmar 

Usuários Respostas 

Frado 204 tijuca1 Abstenção técnica 

Gerlane Costa Abstenção técnica 

Lilia Barreto Abstenção técnica 

Luiza Fernandes Abstenção técnica 

Ana Paula Atividades apenas assíncronas 

Maíra Arêas (GT) Atividades apenas assíncronas 

Rafael Sotero (4º ano) Atividades apenas assíncronas 

Thamara Figueiredo Atividades apenas assíncronas 

Catherine Vitagliano Atividades assíncronas e síncronas 

Cristiane Jordano Atividades assíncronas e síncronas 

Dilcelene Quintanilha de Resende Cordeiro Atividades assíncronas e síncronas 

Gilsely de Carvalho Gavinho do Nascimento Atividades assíncronas e síncronas 



 
 

 

Isis Maria de Souto Couto Atividades assíncronas e síncronas 

Luciana Vilaça Atividades assíncronas e síncronas 

Marcos Arnaud Atividades assíncronas e síncronas 

Maria leticia Atividades assíncronas e síncronas 

Marta Atividades assíncronas e síncronas 

Miguel Travassos Atividades assíncronas e síncronas 

Ridel SOEP Atividades assíncronas e síncronas 

Vanessa Iespa Atividades assíncronas e síncronas 

wanderci barbosa da silva Atividades assíncronas e síncronas 

Wayza Andrade Verta de Lima Atividades assíncronas e síncronas 

Elaine Sampaio - 

Maria Luiza Strauch - 

Marta Patrícia de Deco - 

[18:11] Bem-vindo(a) a <b>Tatiana Avellar</b>! Para convidar outros participantes para a conferência, utilize a URL <u><a 

href="https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/2115165" target="_blank" 

target="_blank">https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/2115165</a></u>.<br><br>Para compartilhar o seu microfone, clique no botão 

com um telefone (na barra de botões abaixo da apresentação). Use um headset para ter uma melhor experiência de áudio com menos 

ruídos.<br><br>Para conectar a partir de um dispositivo SIP, disque <u>sip:01523@sip.mconf.rnp.br</u>.<br><br>Esta conferência está 

limitada em <b>75 participantes</b>.<br><br><br>Para mais informações, acesse a <a 

href="https://wiki.rnp.br/pages/viewpage.action?pageId=118605083" target="_blank"><u>wiki do serviço</u></a>. 

[18:13] Maria leticia : Pessoal, peco desculpas mas preciso sair. Bjs 

[18:13] Cristiane Jordano : Boa noite, Maria Leticia 



 
 

 

[18:14] Maria leticia : Depois pego com vcs  o dia da proxima! 

[18:14] Ana Paula : Te falo, Maria Letícia. Beijo 

[18:14] Thamara Figueiredo : Tatiana, terei que sair. Já sao 18: 15 

[18:15] Cristiane Jordano : Boa noite, Thamara 

[18:15] Cristiane Jordano : Obrigada pelo help 

[18:15] Thamara Figueiredo : Minha agenda anda meio bizarra, depois vejo o dia da proxima reuniao 

[18:15] Thamara Figueiredo : De nada, querida. 

[18:17] Vanessa Iespa : As turmas ficaram  misturadas 

[18:17] Gerlane Costa : Boa noite a tds!!! 

[18:17] Cristiane Jordano : Obrigada! 

[18:18] Vanessa Iespa : Sim 

[18:18] Ana Paula : Sim, Tati! 

[18:18] Cristiane Jordano : Sim 

[18:18] Rafael Sotero (4º ano) : Sim 

[18:18] Catherine Vitagliano : Boa 

[18:18] Maria Luiza Strauch : Pode ser 

[18:18] wanderci barbosa da silva : sim 

[18:18] Gerlane Costa : Sim Tati... melhor 

[18:18] Isis Maria de Souto Couto : sim 

[18:18] Vanessa Iespa : Boa noite 



 
 

 

[18:18] Lilia Barreto : Boa noite! 

[18:18] Maria Luiza Strauch : Boa noite!!! 

[18:18] Ana Paula : Boa noite a todos! 

[18:18] Cristiane Jordano : Boa noite 

[18:18] Isis Maria de Souto Couto : boanoite 

[18:18] Catherine Vitagliano : Boa noite 😁 

[18:18] Marta : Boa noite! Beijos ! 

[18:18] Dilcelene Quintanilha de Resende Cordeiro : Boa noite! 


