
 Reunião GT - Protocolos - 10/08/2020  
 
Sugestão de pauta:  
 
• Informes  
• Reunião do GT Central  
- Debates e encaminhamentos Será necessário eleger:  
- Uma pessoa para as inscrições; 
 - Uma pessoa para a contagem de tempo (3 minutos por inscrição).  
 
Os registros podem ser feitos coletivamente nas notas compartilhadas. Data da próxima 
reunião 17/08/2020 às 16h 
 
 - Sugestão que se mantenham às segundas, pois é um dia com menor demanda de outras 
reuniões.  
 
INFORMES: 
 
 Resultado da pesquisa do campus:  
 
FORMULÁRIOS NÃO PREENCHIDOS: 52  
 
RENDA DECLARADA: 
 ATÉ MEIO SALÁRIO: 52  
1/2 A 1 SALÁRIO: 53  
ACIMA DE 1 SALÁRIO: 345  
NÃO DECLARADO/VAZIO: 25  
 
AUXÍLIO (Assistência estudantil):  
CONCEDIDO: 31  
INDEFERIDO: 50  
 
SEM INTERNET: 56  
SEM DISPOSITIVO INDIVIDUAL PARA O ALUNO: 166  
PROBLEMAS DE CONEXÃO EM CASA: 110  
 
Catherine apresentou os encaminhamentos do GT Central. Ela disse que precisaremos 
levar os princípios que o campus entendem ser norteadores para as atividades remotas. 
Patricia complementou a fala da Catherine sobre a reunião do GT Central. Perguntou 
porque a Catherine não levou os princípios que já havíamos combinado para a reunião. 
Catherine explicou que a reunião foi grande e confusa e ela não achou o momento certo 
para se colocar. 
 
 
 
 



 Na reunião do GT do Campus Tijuca I tiramos alguns princípios: (na última reunião) 
 
 - Trabalho com projetos 
 - Atividades online precisam ter um correspondente físico para aqueles que não podem 
acompanhar remotamente ( falta de material ou acesso) Não sabemos o tempo que a 
reitoria vai levar para fazer a doação dos equipamentos e chips (para quem tem a 
necessidade) 
 - Se houver a adoção de plataforma virtual, deverá ser pública e de fácil acesso 
. - Termo de compromisso para garantir a segurança dos profissionais, alunos e liberdade 
de cátedra 
 - Trabalho integrando as diferentes áreas do conhecimento 
 - Possibilidade de Atividades multisseriadas ( que não fiquem "presas" a uma única 
série/ano de escolaridade) 
 
A equipe de 5o ano pediu a não obrigatoriedade de multisseriação, pois entende que o 
projeto proposto necessita de conhecimento prévios.  
 
Equipe de 4º ano - sugestão de princípio 
 

-  Pluralidade de recursos e estratégias para o desenvolvimento de todas as 
atividades acadêmicas não presenciais.  
 

Iniciou-se uma discussão trazida pela responsável Patricia Satyro acerca do uso do termo 
"atividades on line" em nossa lista de princípios que nortearam nosso trabalho.  
 
Sugestão da Marcela (quinto ano) Pluralidade de recursos e estratégias para o 
desenvolvimento de todas as atividades acadêmicas não presenciais, garantindo o acesso 
de todos.  
 
Então os princípios ficariam assim: 
 
 - Trabalho com projetos 
 - Pluralidade de recursos e estratégias para o desenvolvimento de todas as atividades 
acadêmicas não presenciais, garantindo o acesso de todos.  
- Se houver a adoção de plataforma virtual, deverá ser pública e de fácil acesso. 
 - Termo de compromisso para garantir a segurança dos profissionais, alunos e liberdade de 
cátedra - Trabalho integrando as diferentes áreas do conhecimento  
- Possibilidade de Atividades multisseriadas ( que não fiquem "presas" a uma única 
série/ano de escolaridade)  
 
Sugestão de redação para um novo princípio: Construção de estratégias para responder às 
necessidades específicas dos alunos.  
 
Fizemos uma enquete e por 10 votos a favor e 9 contrários, (7 abstenções) ganhou a 
proposta de ser feito um novo ponto (princípios) com a redação: " Construção de 
adaptações para responder às necessidades específicas dos alunos."  



Entendemos que foi praticamente um empate técnico e levaremos a discussão ao GT  
 
Questão sobre desdobramentos dos princípios:  
 
- Em sendo possível a utilização de redes sociais, normatização institucional com especial 
atenção aos termos de utilização de cada rede e direito de imagem dos docentes e demais 
participantes 


