
Reunião GT Protocolos e cenários Pós panemia - 2021

Segunda-feira, dia 13/09/2021

Retomada das discussões

Pauta:
    - Diretrizes gerais acerca dos protocolos sanitários ( para a reunião do GT Central de 17/09)
    - Escolha dos representantes do campus no GT Central. 
  
   Na última reunião do CONSUP, o Reitor esclareceu que, embora aprove a lista, não há verbas para 
comprar os itens sugeridos pelo GT Central, o que inviabilizaria o retorno presencial em outubro de 2021.
   Maíra informa que o GT Central
tem se reunido semanalmente. Salienta que o ponto de pauta sobre a comprovação da caderneta de 
vacinação, tanto por parte dos docentes como discentes e demais servidores,  vai ser incluído na próxima 
reunião, que acontecerá na quinta-feira,19/09, às 14h. 
    Tatiana inicia a leitura do documento expedido pela GT Central. 
    Tatiane sugere que Sabrina ou Cristiane apresente a situação atual do campus, em relação aos itens.
    Cristiane apresenta a tabela com os materias solicitados pelo GT do campus Tijuca I e quais já foram 
adquiridos.
    O gabinete médico fez um levantameto do quantitativo do uso dos equipamentos para seis meses.
    Cristiane apresenta dados da tabela que será enviada posteriormente. Ela esclarece que todos os itens 
que haviam sido solicitados pelo GT do campus Tijuca I já foram comprados ou estão em processo de 
aquisição. 
    Maíra pede autorização ao GT do campus para levar o ponto de pauta sobre as crianças de inclusão, na 
próxima reunião do GT Central. 
    Sabrina informa que, em relação às demandas de compras de materiais, de acordo com o pregão em 
andamento, não será possível inserir novos itens. Precisaremos aguardar, pois não é possível fazer essa 
compra individualmente, pelo próprio campus.
    Patrícia da IEd traz a questão do quantitativo de alunos em sala de aula. Tatiana e Luciene fizeram um 
cáculo e chagaram a um quantitativo de oito alunos por momento de aula.Tatiana afirma que a 
preocupação da equipe é a aquisição dos materiais. Ainda é necessário pensar na organização desse 
restono semipresencial.
    Maíra traz o modelo de como tem acontecido no Estado: de forma escalonada, por parte dos estudantes,
e com redução do tempo de aula.
    Sabrina informa que climatizadores foram instalados no pátio e na quadra do colégio.
    Patrícia pergunta a respeito da utilização do ar condicionado no modo ventilação. 
    Sabrina diz que a ideia seria manter as janelas abertas e o ar ligado, mas é necessário fazer uma 
consulta à empresa de refrigeração. 
    Marcos Felipe pede que seja levado ao GT Central o seguinte ponto de pauta: que setor da Assistência 
Estudantil seja inserido na parte do retorno preferencialmente presencial, assim como a Secretaria, à 
pedido da Dâmaris. 
    Tatiana sugere que seja eleito mais um menbro do GT do campus, como suplente, para que possa 
alternar com a Maíra, que atualmente nos representa.
    As reuniões do GT Central acontecem em dias alternados, a saber:
4ª feira, às 14h em uma semana;
5ª feira, às 14h em outra semana.

O responsável Pedro Poppe, representante do 1º ano, se prontificou a participar, juntametente com a 
Maíra, das reuniões do GT Central. 

Maíra solicita que a Direção encaminhe um esclarecimento aos responsáveis, principalmente de alunos 
novos, a respeito da filmagem de aulas. Tatiane afirma que foi enviado um material a respeito desse tema,
mas que fará mais um informativo sobre essas questões.
    
    



     
    


