
Reunião GT de Protocolos - 26/10/2020

- Informes

- Leitura do documento (resumo dos protocolos)

Encaminhamentos da reunião do GT central:
1) Lista geral de compras de materiais para implementação dos protocolos sanitários:
O grupo acatou a proposta do Campus Niterói de tratar da lista de compras de materiais na próxima 
reunião do GT.

2)  Discussão dos demais eixos de trabalho:
Sobre o eixo pedagógico: o GT propõe o encaminhamento de um documento ao CONEPE e ao 
CONSUP, solicitando a possibilidade de discutirmos os possíveis cenários e modelos de retorno para 
2020/2021.

Informes:
    Foi perguntado sobre a questão das atividades síncronas para os alunos com professores de núcleo 
comum.
    A diretora pedagógica explicou que o departamento de anos iniciais fez um colegiado onde essa 
questão foi debatida e, após votação, foi decidido que este departamento faria atividades síncronas apenas
para alunos atendidos pelo NAPNE. Quando a portaria 1665 foi publicada, houve o entendimento por 
parte do campus que as atividades síncronas poderiam acontecer, desde que respeitados o intervalo de 15 
dias entre uma atividade e outra e que fossem compatíveis com os equipamentos comprados com o valor 
do auxílio digital. Como no Campus Tijuca 1 todos os projetos são interdisciplinares, as equipes 
planejaram várias atividades com encontros síncronos em diferentes projetos. Com a publicação da nova 
versão da portaria no dia 14/10 (1775), o texto deixou claro que as atividades não presenciais deveriam 
seguir as orientações dos departamentos, equipes pedagógicas e campi. Em reunião com do departamento 
dos anos inciais no dia 21/10, os docentes deste departamento foram informados que ao realizar 
atividades síncronas descumpriam o texto da portaria. Foi sugerido que se fizesse uma enquete para ver se
haveria necessidade de rediscutir esse tema no departamento. 
    Decidimos então, em reunião pedagógica no dia 23/10, suspender todos os enconrtos síncronos com 
suporte dos professores do departamento de anos iniciais (núcleo comum) até que haja o novo 
colegiado(data sugerida 11/11) e manter apenas as atividades síncornas organizadas por docentes de 
outros departamentos. Alguns docentes de outros departamentos se ofereceram para realizar as atividades 
sem o apoio dos docentes de núcleo comum até que essa situação esteja resolvida (para que os alunos não 
ficassem desatendidos).
    
    
 Na próxima quinta-feira, dia 29/10/2020, não haverá reunião do GT. Apenas a Comissão do Eixo de 
Segurança Sanitária se reunirá.

[16:03] Vanessa Iespa : Eu tenho uma questão que não tem haver com a pauta de hoje, quando eu puder 
perguntar vc me avisa, por favor

[16:11] Cristiane Pereira : Gostaria de pedir à Direção se houvesse a possibilidade dos alunos da turma 
503 de conversarem com a professora Fabiana em relação aos trabalhos do Projeto do 5 ano,pois a adesão
da turma está pequena  e os responsáveis gostariam dessa aproximação com a turma, pois são muitas 
atividades,e os responsáveis não estão conseguindo orientar as crianças adequadamente.
[16:12] Cristiane Pereira : Embora há a Portaria, mas seria um pedido dos responsáveis do 5 ano visto a 
dificuldade que estamos tendo em tentar que as crianças acompanhem o Projeto..

 A equipe de Alfabetização planejou atividades síncronas com as turmas de 1° ano que estava sendo 
aguardado pelas crianças com ansiedade. No dia em que o 1° encontro aconteceria, a atividade foi 
desmarcada. As crianças ficaram bastante frustradas. Seria bem interessante que a proposta dos encontros 



síncronos do 1° ano possam acontecer. É um pedido dos pais, pelo menos,  da turma102.(Silvana 
Martinho).
 
 No pedido de perícia para a infra estrutura pedir que analisem também o espaço que temos de entrada e 
saída dos alunos. Somos um campus de primeiro seguimento e os alunos, em grande maioria, não chegam
ou vão sozinho. 

GT Central - Eixo de Infraestrutura
 Analisar, em cada GT Local, a lista de compras do próprio campus a partir de tabela✔

elaborada pelo GT Central (feita a partir da lista centralizada por Realengo I), considerando
também a dimensão pedagógica e as necessidades dos terceirizados, para indicar itens que
deveriam ser adquiridos por todos os campi.

 Analisar também nos GTs Locais possíveis mudanças estruturais, caso não tenham✔
analisado ainda.

Demandas para o documento a ser encaminhado para o GT Central:
- Vistoria no prédio
- Contratação de colaboradores para suporte (assistentes alunos - para controlar o uso dos banheiros, 
controle de diferentes horários de entrada e saída; controle no recreio.
_ professores substitutos p/prof com comorbidades
- contratação de sanitização


