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Não há um espaço ou tempo em que a democracia esteja a nossa
espera. Há, sim, um processo em permanente andamento no qual
diferentes significações de democracia são negociadas. Nesse
processo, os movimentos sociais têm pela frente a tarefa
historicamente a eles atribuída de construção de uma sociedade
mais justa, solidária e fraterna, entendendo que nesses princípios se
devam assentar as políticas. É tarefa tornada ainda mais árdua, se
somarmos as mazelas dos ares neoliberais que sopraram a partir dos
anos de 1980 e que, no Brasil, se hegemonizaram dez anos depois.
Vale, dentre os problemas, destacar a descrença que atingiu grande
parcela dos profissionais, em especial aqueles ligados à Educação, o
que gerou um individualismo excessivo e a despolitização do
espaço público.
É no enfrentamento dessa questão, sobretudo, que a ADCPII
vem pautando suas ações e, nesse sentido também, transforma este
Editorial em apelo. Apelo à participação de todos na
operacionalização de estratégias já em andamento ou na proposição
de novas que nos permitam a construção de uma escola mais
democrática. Para tal, precisamos de mais braços, acreditando,
como na canção, que um mais um é sempre mais que dois.
Fica então o convite para a discussão e encaminhamento da
agenda a seguir, amplamente divulgada em nossos Boletins
Eletrônicos:

Boletim
Informativo
Agosto/2013

NESTA EDIÇÃO:
• V EPAD – Encontro de
Professores da ADCPII - Pág. 2 e 5
• Comemorações de outubro em
homenagem aos Profissionais da
Educação - Pág. 2
• “Água mole em pedra dura,
tanto bate até que fura!” - Pág. 3
• Eleições para Direções dos Campi
em pauta no CONSUP - Pág. 4
• RSC e CPPD/CPII – Pág. 4
• Informes curtinhos, perguntas
rapidinhas - Pág. 6
• Atividades da CESTUR/ADCPII Pág. 6

• consolidação do Fórum que reúne todas as representações dos diferentes segmentos estudantes, servidores e pais/responsáveis;
• participação, em conjunto com outras entidades representativas, nas discussões acerca do
Plano Nacional de Educação (PNE);
• alteração da Lei 11892 /08 e do Decreto 6986/09, que, impostos ao Colégio, não respeitam as
suas especificidades;
• encaminhamento de questões para apreciação pelo Conselho Superior - CONSUP/CPII -,
destacando as eleições para o cargo de Diretores Gerais dos Campi, Comissão Permanente de
Pessoal Docente (CPPD), autonomia orçamentária dos Campi, entre outras;
• participação de todos os servidores no V Encontro de Professores da Associação de Docentes
do Colégio Pedro II – V EPAD.
E, como os espaços de confraternização são sempre bem-vindos e necessários, fica também o convite para
a Festa em Homenagem aos Profissionais da Educação. Esperamos você na festa e nas lutas necessárias que a
ADCPII precisa, com urgência, continuar travando.
Diretoria Lutar quando é fácil ceder – ADCPII
Gestão 2012-2014
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PROGRAMAÇÃO
Dia 17 de outubro (quinta-feira)

Dia 18 de outubro (sexta-feira)

9h30min – Credenciamento e Café
10h30min – Conferência de abertura:
• O lugar do professor nas políticas
educacionais
Nilda Alves (UERJ)
- Mediadora: Ana de Oliveira (ADCPII)
14h – Apresentação de pôsteres e
Oficina “E a Biblioteca Escolar, como
vai?”, com Volnei Canônica, do Inst.
C&A
15h30min – Café
16h – Mesa-redonda:
• Políticas de avaliação
Mara De Sordi (UNICAMP)
Tarcísio Motta (CPII)
- Mediadora: Luiza Lamego (CPII)
18h – Galeria de Autores do CPII e Coquetel,
com músicas apresentadas por professores do Deptº de Ed. Musical - CPII

8h30min – Café
9h – Mesa-redonda:
• Políticas de Inclusão
Márcia Pletsch (UFRRJ)
Patrícia Braun (CAP-UERJ)
- Mediadora: Márcia Marin (CPII)
11h – Apresentação de pôsteres
14h – Sessões de Comunicações
15h30min – Café
16h – Mesa-redonda:
• Plano Nacional de Educação
Lisete Arelaro (USP)
José Marcelino R. Pinto (USP-Ribeirão
Preto)
- Mediadora: Regina Macedo (CPII)
18h – Apresentação do Grupo Fazendo Arte –
Campus Humaitá – CPII
• Identidades e veredas: travessia

Os associados que desejarem
participar somente da
apresentação do “Fazendo Arte”
e da Festa de Confraternização
deverão se inscrever até o dia
11/10/13 pelos telefones:
2580-0783 / 3860-1194.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DE
TRABALHOS
Todos os inscritos poderão apresentar trabalhos, que serão
publicados em meio digital e registrados com ISBN, havendo três
formas previstas:
 Pôster: A forma de pôster destina-se a apresentar relatos de
experiências, atividades ou pesquisas de forma breve. É obrigatória
a apresentação de um resumo, que será incluído nos Anais do
evento.
 Comunicação: As comunicações têm um tempo destinado à
apresentação de 20 minutos, compreendendo 15 min para a
exposição e 5 min para a realização das perguntas e debates,
independente do número de autores do trabalho. O conteúdo da
comunicação deverá ser explicitado nas formas de um resumo e de
um texto com a íntegra do trabalho.
 Galeria de Autores do CPII: espaço destinado à divulgação de
trabalhos publicados por servidores (aposentados ou em atividade,
efetivos ou em contrato temporário) e estudantes (devidamente
matriculados) do CPII. As publicações podem ser de qualquer
gênero acadêmico ou literário. A Galeria de Autores acontecerá em
meio a um Coquetel e cada autor disporá de uma mesa, na qual
poderá expor e autografar suas obras.

Data limite para o envio dos trabalhos:
15 de setembro de 2013.

20h – Festa em Homenagem aos Profissionais da
Educação
• Baile Dançante com Stepheson & Amigos

INSCRIÇÕES
• As inscrições e as orientações para inscrição de
trabalhos deverão ser feitas exclusivamente no site do V
EPAD:

sites.google.com/site/epadadcp2/home
• Professores, técnicos, estudantes, pais/responsáveis
do Colégio Pedro II estão isentos do pagamento da taxa
de inscrição e farão jus à liberação de ponto/aula para
participarem do evento.
• Os demais interessados deverão efetuar o pagamento
da inscrição, segundo a tabela, por meio de depósito
identificado com o nº do CPF, em favor da ADCPII, no
Banco do Brasil, Agência 0265-8, C/C 9681-4, enviando
a cópia digitalizada para o e-mail

vepadadcp2@gmail.com

Inscrições até 17/10/2013, às 14h
Valor da inscrição

R$ 20,00

Estudantes/Maiores de 65 anos

R$ 10,00

• A submissão de trabalhos está condicionada à
inscrição e ao pagamento da taxa.

PALESTRANTES e MEDIADORES: QUEM É QUEM

José Marcelino:
Professor da USP
(Campus de Ribeirão
Preto). Pesquisador
na área de Educação, com ênfase em
Financiamento da
Educação.

Tarcísio Motta:
Professor do Deptº
de História do CPII
(Campus Centro).
Doutor em Educação pela UFF.

Lisete Arelaro:
Professora titular e
atual Diretora da Faculdade de Educação da
USP (gestão 2010/14).
Secretária de Educação
de Diadema/SP. É pesquisadora com ênfase
na área de Política
Educacional.

Patrícia Braun:
Professora do CAPUERJ. Doutora em
Educação
pela
UERJ,
tendo
recentemente
concluído sua pesquisa sobre Educação Inclusiva no
Campus São Cristóvão I – CPII.

Mara De Sordi:
Professora titular
da Faculdade da
Educação
da
UNICAMP,
pesqui-sadora na
área de Avaliação
Educa-cional.

Márcia Pletsch:
Professora titular da
UFRRJ, coordenadora
do Obsevatório de
Educação Especial e
Inclusão Educacio-

Nilda Alves:
Professora titular da
UERJ, pesquisadora
na área do Cotidiano
Escolar e coordenadora do Laboratório
Educação e Imagem.

,

nal
membro do
Comitê Científico da
UFRRJ e da UERJ.

Volnei Canônica:
Professor, especialista em Literatura
Infantil e Juvenil,
Coordenador
do
Programa Prazer em
Ler, do Inst. C&A e
representante
da
Campanha “Eu quero minha Biblioteca”.

Ana de Oliveira:
Professora
do
Deptº de História
do CPII (Campus
Tijuca II), diretora
da
ADCPII.
Doutora
em
Educação
pela
UERJ, com ênfase
na
área
de
Currículo Escolar.

Márcia Marin:
Professora do Deptº
do 1º Segmento do
CPII (Campus Engenho Novo I). Doutoranda em Educação na UERJ, com
ênfase em Educação
Inclusiva.

Encontre maiores informações e procedimentos para inscrição de trabalhos em:
sites.google.com/site/epadadcp2/home

Luiza Lamego:
Professora do Deptº
de História do CP II
(Campus São Cristóvão III), recentemente aposentada.
Doutora em Educação.

Regina Macedo:
Professora do Deptº
do 1º Segmento do
CP II (Campus São
Cristóvão I). Doutoranda em Educação na UERJ, com
ênfase em Cotidiano
Escolar.

“ÁGUA MOLE EM PEDRA DURA, TANTO BATE ATÉ QUE FURA!”
Estamos acompanhando as Reuniões do CONSUP e atentos, sobretudo, às sessões que se referem à
participação de estudantes e pais/responsáveis nos processos de gestão do Colégio Pedro II. É com satisfação
que verificamos que, finalmente, os representantes da comunidade escolar, nesse fórum, estão unidos para
tentar mudar o que, desde 2009, a ADCPII apontava como evidente. A equiparação político-administrativa do
Colégio Pedro II aos recém-criados Institutos Federais era - e ainda é -, na nossa avaliação, um verdadeiro
desastre uma vez que não resguardava as nossas especificidades de escola prioritariamente dedicada à
Educação Básica.
Foi essa luta que motivou, naquele ano, nossa retirada do Grupo de Trabalho (GT) designado pela Profª.
Vera Maria Rodrigues, então Diretora Geral para, às pressas, elaborar o Anteprojeto que deveria originar um
novo Estatuto para o colégio. Discordávamos e alertávamos, em nossos meios de comunicação, para a
metodologia adotada pelo GT de “recorte e cola” dos Estatutos dos Institutos Federais, para a
descaracterização das finalidades educacionais do CPII, para a indefinição no que se refere à participação do
segmento pais/responsáveis por estudantes (Boletim Impresso ADCPII, janeiro de 2011), dentre outros pontos.
Mas as articulações políticas, naquele momento, preferiram transformar a ADCPII na vilã da história e, sem a
nossa participação, o Anteprojeto foi encaminhado à Brasília, prevalecendo o entendimento hegemônico de se
seguir à risca a Lei 11.892/08, concretizando, desse modo, nossa equiparação aos Institutos Federais de Ensino.
Mais do que expressar discordâncias, a ADCPII encaminhou, presencialmente, propostas à Direção
Geral do CPII, ao MEC e à Câmara dos Deputados, encontrando, entretanto, pouca receptividade. Suas ações
não foram suficientes para impedir que, finalmente, em junho de 2012, fosse aprovada a Lei 12677/2012 que
consolidou a prática de tornar igual o que precisava ser compreendido nas suas especificidades. Desse modo, a
ADCPII não participou da euforia que tomou conta dos órgãos centrais da administração e de outros setores do
Colégio, com a aprovação da nova Lei.
A falta de maior definição dessa lei possibilitou, então, uma série de interpretações questionáveis que
levaram a uma série de encaminhamentos ainda mais questionáveis. Dentre eles vale destacar a prorrogação
pro tempore do mandato da atual Reitora; o atendimento à Portaria do MEC nº 1.316/12 que originou uma
proposta de Estatuto para o CPII elaborada em 15 horas; o estabelecimento das regras para eleição do novo
Reitor, que restringiu a participação estudantil nesse processo e nos levou à submissão ao Decreto 6986/2009,
que define, no âmbito dos IFET’s, os processos de escolha dos reitores e de diretores-gerais de Campus
(Boletim Impresso da ADCPII dezembro/2012). Questionávamos, enfim, o discurso legalista tornado
hegemônico.
Simultaneamente a essa avalanche de encaminhamentos - equivocados na nossa avaliação - continuamos
em nossos estudos e a pôr em prática novas ações, dentre as quais vale destacar a participação de Audiência no
MEC e o protocolo de documento nesse ministério, em outubro de 2012, visando a encontrar um caminho para
que as regras eleitorais fossem definidas pela comunidade escolar do CPII, de acordo com as suas
especificidades. Transformado em processo, originou uma demanda de estudo sobre a composição do colégio
eleitoral no CPII, tendo sido a argumentação da ADCPII considerada, a princípio, pertinente. Entretanto,
Parecer Jurídico emitido pela CONJUR fez prevalecer a análise técnico-legalista e as articulações políticas
internas dificultavam nossas ações no sentido de pôr em prática princípios que embasavam nossas estratégias
políticas. Não era o tempo ainda de pôr fim à incoerência existente entre esse decreto e as outras leis maiores
que regem o nosso país e que apontam para a ampla participação dos estudantes e de seus pais na definição dos
projetos político-pedagógicos das escolas e dos seus mecanismos de gestão.
Hoje, as últimas reuniões do CONSUP apontam que novos tempos chegam ao CPII no sentido de buscar
alternativas que possam, enfim, garantir a participação efetiva de toda a comunidade escolar nos processos
políticos da escola. Finalmente, os diferentes projetos de escola em disputa podem aglutinar-se em torno do
reconhecimento de que nem tudo que serve aos Institutos Federais de Ensino atende às nossas finalidades
educacionais. Temos, finalmente, um inimigo comum - nossa subordinação jurídica ao Decreto 6986/2009.
Mantendo-se coerente aos seus princípios, a ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II ADCPII - se faz presente e, como na linguagem transgressora de nossos jovens estudantes, declara: “Vamo que
vamo! Tamo junto”.

ELEIÇÃO PARA DIRETORES-GERAIS DOS CAMPI EM PAUTA NO CONSUP
A décima nona reunião extraordinária do Conselho Superior realizada em 23 de agosto de 2013 teve
como único ponto de pauta o processo de consulta para diretores gerais dos campi.
Na ocasião foram formados dois Grupos de Trabalho. O primeiro, para coordenar os trabalhos da
Comissão Eleitoral, a ser eleita nos diferentes campi, e a segunda para tratar da negociação com o MEC
sobre a participação estudantes do Ensino Fundamental ou de seus pais/responsáveis, representando-os, no
processo eleitoral.
Aprovou-se também o calendário eleitoral, determinando o período de 10 de setembro a 7 de outubro
de 2013 para a deflagração do processo e a aprovação das regras eleitorais.
A Diretoria da ADCPII acompanhará este processo e, através de seus meios de comunicação, abrirá
um espaço de debate e reflexão.

RENOVAR A CPPD PARA IMPLEMENTAR O
RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS (RSC) NO CPII
As discussões sobre a regulamentação da Lei nº 12772, de 2012, no que se refere ao RSC
(Reconhecimento de Saberes e Competências), têm avançado em Brasília. A última reunião do GT Carreira
Docente, instituído pelo MEC, ocorreu em 19 de agosto de 2013.
Pelos relatos, ficou definido que haverá um conjunto único de critérios para toda a rede federal, a serem
definidos em reunião pré-agendada para o início de setembro. Esse conjunto de critérios seria subdividido em
três níveis de RSC, com exigências mínimas para cada um. As entidades que compõem o GT defendem
também que os aposentados sejam contemplados pelo RSC.
Nós, do Colégio Pedro II, devemos ficar duplamente atentos a essa questão. Ocorre que um órgão que
será imprescindível para a implementação do RSC em cada instituição de ensino é a CPPD (Comissão
Permanente de Pessoal Docente). Como já publicamos anteriormente em nosso site, essa Comissão não vem
funcionando a contento há algum tempo em nossa escola. É preciso, portanto, que realizemos já eleições para
a CPPD. Pela deliberação da última reunião do GT, as CPPD’s de cada IFE indicariam um de seus membros
para compor uma Comissão Especial, de âmbito nacional, que ficaria responsável pela concessão e definição
dos critérios desse direito.
Esse assunto já foi apresentado ao CONSUP/CPII e este deverá, em suas próximas reuniões, definir o
processo para eleição dos novos membros da CPPD.

Homenagem ao Quino e
à sua eterna Mafalda

INFORMES CURTINHOS, PERGUNTAS RAPIDINHAS...
• O calendário escolar de 2014 já está sendo discutido no CONSUP. Informe-se sobre as propostas!
• Na Assembleia Geral Ordinária da ADCPII foi feita a prestação de contas, com apresentação dos
balancetes semestrais, que foram aprovados por unanimidade. Todas as informações sobre as finanças da
ADCPII estão no nosso site: www.adcpii.com.br .
• Na assembleia da ADCPII também foi aprovada uma moção de apoio aos Profissionais da Educação das
Redes Municipal e Estadual, que se encontram em greve.
• Em setembro, entre os dias 27 e 29, estará ocorrendo no Teatro Mário Lago, a II Conferência Estadual de
Educação, segunda etapa preparatória para a CONAE 2014 - Conferência Nacional de Educação, a realizarse em fevereiro de 2014, em Brasília. Essas conferências pretendem se constituir em “espaços para
deliberações que possam resultar na elaboração de um conjunto de propostas para subsidiar a efetivação e
a implementação do Plano Nacional de Educação pelos municípios, pelos estados e pelo Distrito Federal,
no contexto da construção do Sistema Nacional de Educação, abrangendo especialmente a participação
popular, a cooperação federativa e o regime de colaboração.” Apesar dos objetivos e de sediar uma dessas
conferências, a comunidade escolar do CPII não recebeu nenhuma informação oficial sobre esses eventos. A
ADCPII, tentando interferir nesse processo, vem realizando reuniões com essa pauta e convida a todos pais/responsáveis, servidores, estudantes - para engajarem-se nesse movimento.
• As obras no Campus Tijuca I ainda não terminaram! O prédio está interditado há mais de 18 meses, os
prazos incialmente divulgados para conclusão das obras já se encerraram e não há informações de quando o
prédio estará liberado...

ATIVIDADES DA CESTUR/ADCPII - 2013

Excursionistas da ADCPII na Universidade de Coimbra,
cuja história remonta ao ano de 1290.

Este ano, a Cestur/ADCPII já promoveu
quatro atividades: visita ao Museu de Arte do
Rio – MAR, em fevereiro; Encontro de
Aposentados, na Casa Daros, em maio;
sorteio para participação na Festa Literária
Internacional de Paraty (FLIP) e excursão a
Portugal, em julho. As próximas são as
referentes aos Dias do Professor e do
Servidor Público, que ocorrerão em 18 de
outubro, no encerramento do V EPAD, como
já mencionado na página 2.
Fique atento/a para não perder
os prazos de inscrição.

