
GT de Protocolos de retorno - 25/10/2021

Pauta:
    
   *  Informes
   *  Comissão para comunicação com as famílias
   *  Resultado do formulário dos Técnicos do campus
    
    Luciene inicia a reunião falando sobre os auxílios que foram depositados hoje. (editais 03 e 04/2021). 
Disse que nosso primeiro ponto de pauta será a demanda da semana anterior, sobre a formação de uma 
comissão para melhorar a comunicação com as famílias. Ela já encaminhou alguns documentos 
solicitados por alguns representantes de responsáveis para auxiliar nesse material que será divulgado. 
    Como segundo ponto de pauta, Luciene diz que gostaria de apresentar o formulário feito para os 
técnicos do campus, com perguntas sobre a possibilidade de retorno presencial. Ela explica que, no 
campus, temos 42 técnicos e tivemos 30 respostas. Ela diz que, entre os docentes, a participação foi ainda 
maior, conforme apresentamos na semana passada. 
    Inicia os informes explicando que na semana passada houve CODIR, CONEPE e CONSUP. O Codir 
ficou mais focado nas questões dos contratos que foram suspensos durante a pandemia, diário eletrônico e
ponto eletrônico. No CONEPE, a pauta foi totalmente focada no diário de classe eletrônico. Foi um 
debate difícil e, ao final, foi definido que manteríamos o preenchimento conforme vínhamos fazendo, 
porém será feito um documento com orientações de preenchimento. 
    No CONSUP, foram lidas cartas de responsáveis, contrários e favoráveis ao retorno presencial 
imediato, mas foi colocada a importância dos debates serem realizados respeitando-se os fóruns 
institucuionais. O reitor reforçou o que foi publicado na páginda da escola, sobre a impossibildade de 
retorno presencial imediato. Ele abriu a possibilidade de discussão da data de retorno nos campi e fóruns, 
porém deixando claro que algumas situações não tem como ser revertidas para permitir um retorno ainda 
nesse ano. Foi ressaltada a importância de seguirmos o fluxo de debates, respeitando os fóruns. Iniciando 
o debate no GT de campus, passando pelo GT central e depois pelo CONSUP. 
    Luciene diz que deu o informe sobre os formulários que vêm sendo aplicados no campus sobre a 
possibilidade de retorno, mas ainda sem os quantitativos, pois os mesmos ainda estavam sendo aplicados. 
    Pedro se inscreveu para dar o informe referente ao GT Central. Ele disse que há muitos membros novos
no GT e isso vem atrasando um pouco os debates, pois eles precisam primeiro entender o funcionamento 
do GT para poderem participar mais ativamente. Ele diz que perceberam que os documentos que vêm 
sendo criados no GT Central, não têm chegado ao CONSUP e estão tentando ver onde está a falha nos 
encaminhamentos. Pedro diz que outro ponto que foi falado no GT Central foi sobre esses formulários de 
consulta que têm sido realizados em alguns campi. Houve sugestões de um formulário institucional único.
Pedro fala sobre a IN90 que foi citada no CONSUP, que seria importante de ser divulgada, caso haja ideia
de retorno ainda nesse ano. Essa semana, a reunião do GT Central acontecerá às 18h. Ele lembra que 
temos reunião de representantes na própria quinta, às 16h. Só tem a preocupação que não se 
sobreponham. Maíra se oferece para sair mais cedo da reunião de representantes para participar da 
reunião do GT Central. 
    Maíra fala que estão tendo problemas com os informes no GT Central. Ela também diz que os 
documentos do GT Central não tem sido disponibilizados no site da escola. Os registros que estão 
postados na plataforma vão apenas até o final das reuniões do GT em 2020. Maíra pergunta se não 
poderíamos ter também os nossos registros das reuniões no site oficial da escola. Ela sabe que os registros
estão no blog, porém não aparecem no site oficial da escola. 
    Em relação aos registros, Luciene afirma que pode pedir para que os registros de reunião do GT sejam 
colocados no blog do campus. Seria bom que o GT Central fizesse um pedido formal aos campi, para que 
pudéssemos enviar o nosso também (http://www.cp2.g12.br/blog/tijuca1/gt-retorno-2/gt-retorno-ano-
2021/). A diretora pede que os responsáveis lembrem aos demais que visitem o blog também, já que os 
registros e outras informações estão presentes lá.
    Quanto à IN90, não colocamos nos formulários pois a consulta incialmente seria sobre a opinião e o 
desejo dos servidores, ideias em relação ao retorno e nem pensamos em usar a IN90. Ela também fala que
a IN90 só vale até dezembro desse ano e mostra os critérios para respaldar o não retorno de alguns 
servidores, devido à idade ou questões de saúde. Se não formos retornar este ano, a IN não estará mais em
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vigor. Dependemos do posicionamento institucional sobre esse ponto. 
    Maíra coloca que acha importante termos esse complemento para saber quantos servidores que não 
poderiam retornar nesse ano (2021), para podermos avaliar a viabilidade desse retorno. Porque se muitos 
servidores e docentes não puderem retornar, devido às regras da IN90, pode ser que esse retorno seja 
realmente inviável. Tatiana coloca que seria importante saber se haverá um formulário institucional, antes
de fazermos o complemento, para que não sejam enviados dois formulários com as mesmas perguntas. 
Pedro acha que se muitos campi já estiverem fazendo as consultas, talvez não seja necessário esse 
formulário institucional, mas que essa solicitação veio do GT Central. (Que perguntássemos no GT local 
sobre a necessidade desse formulário institucional)
    Luciene diz que fizemos o nosso formulário para podermos fazer a nossa representação nos diferentes 
fóruns. Nesse ponto, ela acredita que deveríamos ter as mesmas perguntas em todos os formulários, para 
que possamos ter um entendimento global sobre os mesmos pontos. 
    Tatiana entendeu que houve um encaminamento do GT Central que se fizesse uma consulta ao GT 
local. Então, o que o nosso GT pensa? Considera importante que as perguntas devam ser as mesmas em 
todos os campi. Seria bom que o GT Central pudesse elaborar o formulário, com as ideias enviadas pelo 
GT de cada campus. Assim, teremos acesso aos resultados locais e à ideia de toda a instituição.
    Encaminhamento: o nosso GT é a favor ou contrário a um formulário institucional?
    Pedro Poppe informa que não se sabe ainda quem seria o órgão responsável por essa elaboração, nem o
procedimento que será adotado.
    Mauro pergunta, à respeito do retorno, se há alguma decisão se acontecerá em todos os campi, ao 
mesmo tempo, já que as condições são diferentes em cada campus. Há crianças assistindo às aulas em 
suas casas, com conforto e alimentadas, enquanto outras estão nos celulares, dentro de ônibus, a caminho 
do trablho do responsável. A quem atenderemos? Vamos esperar todos? 
    Luciene esclarece que o professor Oscar afirma, em diversos fóruns, que a escola é única, que todos 
retornarão ao mesmo tempo. A diretora diz que podemos amadurecer as diversas possibilidades de 
retorno, como no município, anos de escolaridade separados, dias alternados, enfim, retormar nosso 
diálogo a respeito desse retorno.
    Carlos Eduardo propõe que cada campus aplicasse um formulário adequado às suas peculiaridades, ou 
seja, teríamos questões comuns e outras levando-se em consideração as diferenças bem apontadas pelo 
Professor Mauro.
    Tatiana entende que há três propostas, a saber:

1. formulários nos campi;
2. formulário institucional;
3. perguntas institucionais e cada campus poderia incluir perguntas (formulário misto).   

    Luciene afirma que não há, na pauta dos diversos fóruns, a data exata para o retorno, pois há muitas 
discussões que precedem esse ponto.
    Resultado da enquete:
        
1: 0 | 0%
2: 6 |||||||| 35% 
3: 9 ||||||||||| 53% 
4: 2 ||| 12% 

Opções da enquete
1: A Formulário do campus 2: B Formulário institucional 3: C Formulário Misto (campus + institucional) 
4: D Abstenção

Tatiana considera importante indicar as perguntas para o GT Central, mas essa decisão precisa vir dele. O 
nosso representante irá levar nossa opinião a respeito do modelo de formulário.

Primeiro ponto de pauta: comunicação com as famílias. 
* Criação de uma comissão para melhorar a comunicação com as famílas. 
Maíra se disponibiliza para estar na comissão. Ela entende que há grande necessidade dessa ação com os 
pais. Diz que acredita que precisam criar um roteiro para pensarem em como apresentar as discussões que



vêm acontecendo nos GT e demais fóruns. Pois já há muita discussão acumulada e a comunidade nem 
sempre entende todas as nomenclaturas usadas institucionalmente (CONDEPAR, CODIR, CONSUP...) . 
Ela entende que seriam necessários voluntários para fazerem esse esclarecimento em todos os anos de 
escolaridade. Seriam necessários grupos pequenos, para que pudessem ouvir. Sugere que os próprios 
representantes do GT nos anos de escolaridade fizessem parte dessa comissão. 
Pedro entende que o primeiro ponto dessa ação com os responsáveis é a apresentação dos fóruns. Porque 
ele percebeu que na última reunião de representantes muitos responsáveis alegaram que nada estava 
acontecendo no colégio, como se estivéssemos parados, pois eles não viam nada acontecendo. Então, 
Pedro entende que seria necessário apresentar os fóruns e todos os trabalhos que vêm sendo 
desenvolvidos no colégio, buscando o retorno presencial de forma segura. O útlimo ponto seria ouvir os 
responsáveis. Ele acha que seria bom que algumas reuniões pudessem ser presenciais, para que os 
responsáveis pudessem visualizar os espaços e entender as limitações e os pontos fortes  do nosso 
campus.
  Tatiana lembra que tem feito várias reuniões com responsáveis por causa de brigas que aconteceram nos 
grupos de whatsapp. É muito importante que os membros entendam que há muitas pessoas à flor da pele. 
É necessário ter tranquilidade, sem reagir mal, sem ser agressivo. Se o nosso objetivo é melhorar a 
comunicação, a comissão precisa ser paciente e estar disposta a promover esse diálogo.
  Pedro Poppe lembra que o momento exige uma resposta. Lembra que alguns pais sentiram a necessidade
de diálogo com as turmas. Sua preocupação em relação ao formulário é que o questionário acaba 
limitando as falas, acabamos não escutando tudo o que as pessoas têm pra falar. 
  Maíra diz que concorda que é uma tarefa muito difícil e ela não conseguiria dar conta dessa função 
sozinha. Diz que sabe que tem posicionamentos firmes e tem dificuldades em ouvir algumas acusações 
sem reagir. Considera que Luciene é muito tranquila nas conduções das reuniões e que isso é uma 
qualidade incrível. 
Tatiana esclarece que tem recebido e-mails, solicitações de reuniões, por questões de brigas entre 
responsáveis mesmo. Muitas pessoas ficaram iradas, revoltadas porque o colégio não vai voltar em 
outubro. Tudo isso resultado da pandemia. Há diversas realidades na vida dos nossos estudantes. As 
palavras agressivas não são pessoais, mas sim devido à realidade. 
 Pedro reflete se seria melhor então retomar a ideia do formulário ao invés da criação de uma comissão 
para organizar encontros com os responsáveis da cada ano. Ele diz que essa questão da comissão foi uma 
demanda surgida no final da reunião de representantes, quando alguns dos responsáveis mais indignados 
já tinha saído. Conta uma situação que ocorreu em sua turma, onde houve conflito nos grupos e ele 
pensou em fazer uma reunião com os responsáveis para ajudar a resolver. Pensa que o novo 
encaminhamento seria fazer o formulário e esperar que a necessidade de reuniões surgisse nas turmas. 
  Luciene explica que a demanda desse formulário surgiu na reunião de representantes e que ela citou a 
experiência positiva da aplicação dos formulários em nosso campus. Ela entende que é muito complicado 
cobrar de um responsável que ele mantenha o controle ao ser agredido verbalmente por outros 
responsável. Sendo um servidor, em caso de desacato, há uma legislação que respalda e a possibildade de 
abertura de processo de apuração. Porém, no caso dos responsáveis, não há legislação que respalde. 
 Os formulários têm a vantagem de dar um tempo para o responsável refletir. Poderíamos organizar uma 
transmissão para esclarecer os motivos do formulário e as questões que os responsáveis ainda tivessem 
dúvidas. A diretora entende que essa comissão formada por responsáveis os deixariam muitos expostos e 
em conflito direto com os demais  responsáveis. 
 Tatiana sugere uma reunião do GT aberta aos responsáveis, em que as perguntas dos responsáveis fossem
encaminhadas pelos responsáveis ao representante que estaria na reunião. 
 Marina sugere que se formos fazer a transmissão com perguntas já pensadas pelos responsáveis, 
poderíamos incluir nesse mesmo formulário o espaço para que essas perguntas fossem sugeridas. 
 Pedro coloca que ele entende que o formulário foi a demanda dos responsáveis. Não sabe se seria 
necessária a transmissão. Como tivemos a decisão do CONSUP de abrir o debate, podemos justificar a 
criação do formulário a partir dessa necessidade do debate. 
 Luciene lembra que para a elaboração do formulário foi sugerida a criação de uma comissão na última 
reunião de representantes. Diz que há duas formas de encaminhar a questão. Tirarmos a comissão hoje 
aqui ou esperar a reunião de representantes de quinta para tirar essa comissão. 
 Maíra diz que poderíamos colocar essa pergunta sobre fazermos ou não a transmissão no próprio 
formulário, como a Marina sugeriu anteriormente. 
 Entende que temos representantes eleitos e que a comissão precisa ser feita por esses representantes. Ela 



também coloca a necessidade de estipularmos tempo de fala nas reuniões de representantes, porque senão 
não avançamos. 
 Pedro tem acordo com o tempo de fala. Também concorda que já tivemos esse encaminhamento na 
última reunião de representantes e que precisamos levar propostas nessa próxima. Entende que cabe a nós
construir esse formulário. 
 Luciene diz que também entende que o melhor encaminhamento é já levarmos propostas prontas para a 
próxima reunião. Nesse formulário, perguntaremos se os responsáveis gostariam de uma live de 
esclarecimentos. 
 Começamos a montar a comissão para elaborar o formulário. Maíra, Pedro e Marina se voluntariaram 
para a comissão. Tatiana explica que pode ajudar, mas entrará de férias na sexta-feira. Luciene diz que 
também pode participar da comissão. Ela coloca que pode contribuir com a experiência, porém que caso 
prefiram fazer sem a direção, não vê problema também. A diretora diz que vai mandar um e-mail a esses 
voluntários e que se mais alguém tiver interesse em participar deve mandar e-mail para ela acrescentar. 
Marina divulgou no grupo de whatsapp do campus. Maíra divulgou no grupo dos responsáveis do GT 
Tijuca I.
 Tatiana apresenta o resultado do formulário sobre a possibilidade de retorno respondido pelos técnicos. 
Foram 30 respostas dos 42 servidores técnicos.
 Luciene sugere que na próxima reunião, dia 08/11, fosse feito um balanço dos resultados desses 
formulários e também debatêssemos os encaminhamentos do GT central. 
 
 A reunião foi encerrada às 18h23. 
 
 OBS: Os registros são feitos de forma compartilhada. Todos os membros do GT têm acesso às notas e 
podem contribuir com os registros. Ao final, todos são convidados a fazerem a leitura e as devidas 
correções/alterações. 
 


