
Reunião Extraordinária do GT de Protocolos e Cenários Pós-pandemia do Campus Tijuca I,             
para eleger o novo representante do Campus no GT Central, pois a titular, Catherine Vitagliano               
solicitou desligamento dessa função.  
 
A reunião foi iniciada às 18h, com a solicitação de que os interessados em assumir a                
representação do GT do campus Tijuca I, no GT Central, escrevessem seus nomes no chat,               
para que pudéssemos realizar eleição. 
 
Tatiana explicou a importância da representação do Campus no GT Central, pois é ele quem               
está definindo as regras e orientações do trabalho que o campus vai realizar de setembro a                
dezembro. 
 
Apenas o responsável Rafael Sotero se inscreveu para a representação. 
 
Sendo assim, ele foi eleito como novo representante do GT do Campus Tijuca I no GT central.  
 
A docente Marcela pediu para justificar sua não inscrição para representar o GT do campus e                
explicou que os horários das reuniões do GT Central coincidem com os horários de              
planejamento dos projetos em que vários professores participam. De qualquer forma, ela            
afirmou se sentir muito bem representada pelos responsáveis eleitos.  
 
A nova configuração de representantes ficou: 
 
TITULAR: Maíra Arêas 
SUPLENTE: Rafael Sotero 
 
A reunião foi encerrada às 18h18min. 
 
CHAT da Reunião Extraordinária de 03/09/2020 
 
[17:53] Rafael Sotero (4º ano) : Boa Tarde. 
[17:54] Tatiana Avellar : Boa tarde 
[17:55] Rafael Sotero (4º ano) : Boa noite! 
[17:56] Maíra Arêas (GT 2° ano e Central) : Pois é 
[17:56] Maíra Arêas (GT 2° ano e Central) : Achei que fosse minha internet 
[17:56] Maíra Arêas (GT 2° ano e Central) : Picotando totalmente Tatiana 
[17:58] Marta Lyrio : sem áudio 
[17:59] Maíra Arêas (GT 2° ano e Central) : Picotando 
[17:59] Maíra Arêas (GT 2° ano e Central) : Tatiana tá bem ruim mesmo 
[18:00] Maíra Arêas (GT 2° ano e Central) : Melhorou 
[18:00] Vanessa Iespa : Boa noite 
[18:01] Rafael Sotero (4º ano) : Boa Noite. 
[18:01] Gilsely de Carvalho Gavinho do Nascimento : Boa noite 



[18:01] Catherine - TITULAR SGP : Boa noite 🙂 
[18:01] Cristiane Jordano : boa noite!!!! 
[18:01] Carolina Corrêa Xavier : boa noite 
[18:02] Andréa Lucas : Boa noite! 
[18:02] (Suplente) Patricia Vasconcellos : Boa noite! 
[18:03] Marta Lyrio : boa noite 
[18:03] Carolina Corrêa Xavier : está sem som ou ninguém tá falando? 
[18:03] Marta Lyrio : sem áudio 
[18:03] Andréa Lucas : Sem áudio 
[18:03] (Suplente) Patricia Vasconcellos : Estamos todos em silêncio mesmo? 
[18:03] (Suplente) Patricia Vasconcellos : silêncio 
[18:04] Maíra Arêas (GT 2° ano e Central) : Kkkk 
[18:04] Carolina Corrêa Xavier : agora ouvi rs 
[18:04] (Suplente) Patricia Vasconcellos : kkk Obrigada! 
[18:04] Marta Lyrio : Ah! 
[18:05] Elaine Sampaio : Boa noite, pessoal! 
[18:05] wanderci barbosa da silva : Boa noite 
[18:05] Elaine Sampaio : Começou ruim e ficou melhor 
[18:06] Tatiana Avellar : Obrigada, elaine 
[18:06] CRISTIANE SANTOS DA SILVA PEREIRA : Boa noite 
[18:06] Carolina Corrêa Xavier : o da Tati tá bom,o da Marcella que picotou 
[18:06] Lilia Barreto : Boa noite, pessoal! Não sei alterar o nome. Entro sempre com o google. 
(Suplente) 
[18:06] Elaine Sampaio : Agora não ouço ninguém... 
[18:06] CRISTIANE SANTOS DA SILVA PEREIRA : Cristiane Santos da Silva Pereira (Suplente 
5 ano) 
[18:06] Maíra Arêas (GT 2° ano e Central) : Lilia, quem vc substitui? 
[18:07] Cristina Ferreira Branco : Boa noite. 
[18:07] Rafael Sotero (4º ano) : Eu me candidato. 
[18:09] Maíra Arêas (GT 2° ano e Central) : Lembrando que a reunião de hoje começou às 14h 
e terminou às 18h 
[18:09] Lilia Barreto : Não substituo ninguém. A Titular do NAPNE está aqui. Wanderci. 
[18:10] Maíra Arêas (GT 2° ano e Central) : Achei que era do segmento de responsáveis Lilia, 
desconsidere 🌹 
[18:10] Lilia Barreto : Ok, Maíra. Sem problema. Beijo 
[18:11] Tatiana Avellar : Interessados em representar o GT de Campus no GT Central: 
 
Rafael Sotero 
 
[18:11] (Suplente) Patricia Vasconcellos : Eu não voto. 
[18:11] (Suplente) Patricia Vasconcellos : só sou ouvinte. 
[18:12] Ana Paula : Boa noite! 
[18:12] Titular Gerlane Costa : Boa noite a tds!!! 



[18:12] Maíra Arêas (GT 2° ano e Central) : 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 
[18:13] Vanessa Iespa : 👏👏👏👏 
[18:13] Titular Gerlane Costa : sim 
[18:13] Maíra Arêas (GT 2° ano e Central) : Perfeito! Rafael 
[18:15] Marcela Marques (Tit. 5o ano) : Obrigada Maira! 
[18:16] Maíra Arêas (GT 2° ano e Central) : Com certeza Marcela 
[18:16] Vanessa Iespa : Boa noite a tds 
[18:17] Marcela Marques (Tit. 5o ano) : Muito obrigada! Boa noite  a todos! 
[18:17] CRISTIANE SANTOS DA SILVA PEREIRA : Boa noite 
[18:17] Maíra Arêas (GT 2° ano e Central) : É uma quarta? 
[18:17] Maíra Arêas (GT 2° ano e Central) : Ok 
[18:17] Rafael Sotero (4º ano) : OK! 
[18:17] Vanessa Iespa : Ok 
[18:17] Marcela Marques (Tit. 5o ano) : obrigada Tati 
[18:17] (Suplente) Patricia Vasconcellos : ok 
[18:17] Tatiana Avellar : Nosso novo representante no GT Central é o Rafael Sotero. 
[18:18] Maíra Arêas (GT 2° ano e Central) : Obrigada Todas e todos 
[18:18] Rafael Sotero (4º ano) : Boa noite a todos! 
[18:18] Marta Lyrio : quando será nossa nova reunião ? 
[18:18] Marta Lyrio : som picotando 
[18:18] (Suplente) Patricia Vasconcellos : 9/9 
[18:18] (Suplente) Patricia Vasconcellos : provavelmente 
[18:18] Marcela Marques (Tit. 5o ano) : boa noite pessoal! 
[18:18] Tatiana Avellar : 09/09 - 9h 
[18:18] (Suplente) Patricia Vasconcellos : ui! 
[18:18] Maíra Arêas (GT 2° ano e Central) : 9/9 as 9h kkkkk 
[18:18] CRISTIANE SANTOS DA SILVA PEREIRA : Bjos Tatiana.Boa noite a todos 
[18:18] (Suplente) Patricia Vasconcellos : kkk 
[18:18] Marcela Marques (Tit. 5o ano) : 😘😘 
[18:18] Quezia Barcellos : Boa nt 
[18:18] Dâmaris Cristino : Boa noite! 
[18:18] Cristiane Jordano : Boa noite 
[18:18] Andréa Lucas : Boa noite a todos! 
[18:18] Carolina Corrêa Xavier : beijos.Boa noite 
[18:18] (Suplente) Patricia Vasconcellos : Bjs! Grata a todos! 
[18:18] Quezia Barcellos : 👏🏼👏🏼 


