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AVALIAÇÃO DOS DOCENTES DO CPII 
 

 

 
A 2ª rodada de discussão sobre avaliação dos docentes do CPII, 

ocorrida em 21 de agosto, avançou na elaboração da ficha de 
avaliação que permeará todo o processo avaliativo, seja para fins de 
progressão funcional, seja para fins de estabilidade funcional 
(estágio probatório).  

A premissa de haver uma única ficha que sirva para qualquer 
docente do CPII, seja ele regente de turma ou não, e que permita 
uma autoavaliação, além da avaliação que já ocorre, está se 
consolidando e em breve entrará na fase da testagem. Ainda não foi 
definida como se dará essa testagem, mas é certo que precisaremos 
da colaboração de todos. A redação da regulamentação também 
vem ocorrendo, sob a responsabilidade da CPPD (Comissão 
Permanente de Pessoal Docente). 

Participe! Faça contato para obter mais informações! 
 

 



CAMPANHA SOLIDARIEDADE JÁ! 
 

   
A campanha começou no dia 08 de agosto e as doações foram chegando aos poucos. 

 

   
Devido à urgência, alimentos e materiais de higiene foram comprados pela ADCPII e doados diretamente ao 

SEPE-RJ (Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação). Foram 65kg de café, 102 pacotes (400g) de leite em 
pó, 34 caixas de leite longa vida, 105 latas de sardinha, papel higiênico, pasta de dentes, entre outros itens. 

 

   
Com o passar dos dias, muitas doações foram chegando! Foi possível montar 75 cestas básicas de alimentos. 

 

  

MUITO 
OBRIGADO A 
TODOS QUE 

PARTICIPARAM 
DA CAMPANHA! 

Essas cestas estão sendo enviadas à UERJ e a 49 trabalhadores terceirizados do CPII (porteiros e merendeiras) 
que estão recebendo seus salários com atraso. Na foto acima, merendeiras do Campus Tijuca II. Também foi 

doada uma cesta para Rafael Braga, inserindo-nos na campanha permanente promovida pelo Sindscope. 
 

Além dessas ações, a ADCPII, com referendo de seu Conselho de Representantes, enviou a carta que segue 
abaixo aos 70 deputados estaduais e aos 46 deputados federais da bancada do RJ:  



REVISTA EDUCAÇÃO EM PAUTA nº 5 

 

    

 

      Chegou a nova revista da ADCPII, trazendo narrativas e relatos 

de experiências, entrevistas e artigos diversos.  Na semana que 

vem, começaremos a distribuí-la em todos os campi, mas se você 

já está aposentado(a), venha à nossa sede retirar seu exemplar. 

O mesmo vale para os docentes da ativa que quiserem retirar seu 

exemplar antecipadamente.  

       Aguardamos a sua visita! 

 

 

DELIBERAÇÕES DA ÚLTIMA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 

       

 Ocorrida no dia 28 de agosto de 2017, a assembléia ordinária da ADCPII deliberou: 

• a aprovação das contas dos dois últimos semestres (em breve, os balancetes estarão disponíveis no site 

da associação); 

• no período de 23 de outubro a 10 de novembro, haverá uma assembléia extraordinária, para definição da 

comissão e calendário eleitoral  da ADCPII, pois até dezembro devem ocorrer eleições para diretoria da 

Associação. 

AGENDA DE LUTAS DO FONASEFE 
(Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais) 

    Em reuniões realizadas nos dias 22 e 29/08/2017, o Fórum das Entidades Nacionais, do qual o 
SINASEFE faz parte, aprovou o seguinte calendário: 

 
*Até 5 de setembro*: articulação e fortalecimento dos Fóruns estaduais de servidores públicos. 

 

*Primeira semana de setembro*: pressão nos parlamentares nos Estados para votarem contra a 
reforma da previdência. 
 

*14 de setembro*: Dia Nacional de Lutas,  
mobilização e Paralisação em defesa do serviço público, contra a reforma da 
previdência e pela revogação da reforma trabalhista. 

 

 


