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A chApA Tecendo o amanhã é eleitA pArA novo
mAndAto dA diretoriA dA Adcpii
“Foi um resultado muito positivo, especialmente se considerarmos este refluxo contextual”, avaliou a 
Profa. Gilda Moreira, após a divulgação dos resultados das eleições e da posse da Diretoria e do Conse-
lho de Representantes da ADCPII, no dia 12 de maio de 2022. 
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Ao lado de Luciana Kühun Viégas de Medeiros, André Luiz Caldas Amora, Cláudia Maria Simões dos 
Reis Navegantes de Oliveira, Laís Naufel Fayer Cerri, Fernanda Brack Bungner e Wagner da Conceição 
Trindade, a Professora Gilda Moreira dos Santos compõe a chapa Tecendo o amanhã que, no biênio 
2022-2023, assumirá a nova Diretoria da ADCPII. 

A Diretoria Re(existir) para resistir, que encerra seu mandato, parabeniza a que tomou posse e assume 
o compromisso de, coletivamente, prosseguir no atendimento aos objetivos definidos no Estatuto da 
ADCPII, dentre os quais destacamos a defesa dos direitos docentes, da educação pública e de qualidade 
e da gestão democrática. 
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“o movimento cpii que queremos” colocA em debAte 
A construção de um progrAmA pArA o cpii

Desde o segundo semestre de 2021, um grupo formado por servidores docentes e técnicos-administrati-
vos, estudantes, mães/pais/responsáveis por estudantes vem se reunindo visando à construção de uma 
minuta de programa face à proximidade de término do mandato da atual Reitoria. 

A minuta foi concluída em abril de 2022 e o MOVIMENTO CPII QUE QUEREMOS – assim foi nomeado o grupo 
criado em 2021 – iniciou o Ciclo de Audiências Públicas apresentando para debate a proposta de programa.

A Diretoria e o Conselho de Representantes da ADCPII, entendendo ser essa a forma mais adequada 
de se iniciar o processo eleitoral para a Reitoria, participa desse MOVIMENTO com as seguintes e prin-
cipais ações: acompanhando os debates que originaram a minuta; convidando suas/seus associadas/
associados a comparecerem às reuniões e, sobretudo, nesse momento, a estarem presentes nas Audi-
ências Públicas nos campi.

Duas Audiências já ocorreram. A primeira no dia 9 de maio, no Teatro Mario Lago e a segunda, no dia 18 
de maio, no Campus Tijuca II. Na ocasião, foram apresentadas e postas em debate inclusões e exclusões 
ao texto original, bem como foi aprovado o seguinte cronograma:

Audiência Pública Data Local

3ª 24 de maio, 18h Complexo de 
Realengo

4ª Data a ser aprovada* A ser definido*

5ª Data a ser aprovada* A ser definido*

6ª ** Data a ser aprovada* Teatro Mário Lago

* Tão logo sejam aprovados o local e a data, divulgaremos nos meios de comunicação da ADCPII. Fiquem atentas/os.
** Plenária Aberta para a escolha da/do candidata/o que representará o Programa coletivamente construído.

FiCA o ConviTe PARA que o CoRPo De AssoCiADAs/os PARTiCiPe! esPeRAmos voCês!
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comissão eleitorAl elAborA As regrAs pArA As próximAs 
eleições do consup, cppd e cis/pcctAe

No dia 6 de maio de 2022, o Conselho Superior do Colégio Pedro II – CONSUP-CPII – homologou, por 
meio da Resolução Nº 212, as candidaturas dos membros da Comissão Eleitoral responsável pela ela-
boração das regras dos processos eleitorais que elegerão os Conselheiros do CONSUP e os membros 
da CPPD e CIS/PCCTAE.

seGmenTo nomes

DOCENTES
Jesen Baptista dos Santos Júnior (CODIR)

wagner da Conceição Trindade (Campus Niterói)

ESTUDANTES
Davi Andrade Fontainha (Campus Realengo II)

Patrick Alves de Araújo (Campus Realengo II)

MÃES/PAIS/RESPONSÁVEIS 
Camilla Bacellar Mello (Campus Humaitá II)

Magno Henrique Domingos Soares (Campus São Cristóvão I)

TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS William do Nascimento Carvalho (Campus São Cristóvão II)

A Diretoria e o Conselho de Representantes da ADCPII parabenizam e agradecem a todas e todos 
que, apesar dos momentos difíceis que atravessamos, se apresentaram para garantir a manutenção 
do funcionamento dessas instâncias democráticas do CPII.

A urgência de fortalecimento do ConsuP-CPii

No dia 13 de maio de 2022, mais uma vez, por falta de quórum mínimo estatutário, a 34ª 
sessão do Conselho Superior/CPII não ocorreu. Há questões importantíssimas aguardando 
debate e deliberação por parte dos membros do CONSUP.  Dentre essas questões, citamos o 
processo eleitoral para elegermos o novo CONSUP e a discussão sobre protocolos relativos 
ao uso de máscaras, em um contexto ainda preocupante referente à pandemia no Brasil.

Outra questão muito preocupante e diretamente ligada à eleição de um novo CONSUP, diz 
respeito à possibilidade de uma intervenção no CPII caso não realizemos este pleito em 
tempo hábil, o que pode trazer consequências graves. A comunidade escolar e a acadêmica 
precisam atentar para esta possibilidade.

Nesse sentido, solicitamos aos membros do CONSUP-CPII que garantam o atendimento às 
determinações com relação à exigência de quórum mínimo, caso contrário estaremos cor-
rendo sério risco.
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A pAndemiA não AcAbou

A ADCPII, desde o momento em que a OMS decretou a pandemia da Covid-19, em março de 2020, tem 
defendido a importância de tomar como bandeira de luta a ideia de que VIDAS IMPORTAM.

No final de 2021, diante do retorno das atividades pedagógicas em formato presencial, alertamos sobre 
a necessidade urgente da adoção de medidas de prevenção. Nessa perspectiva, apoiamos o uso obriga-
tório de máscaras, a apresentação do passaporte de vacina, a ventilação das salas de aulas, a proibição 
de aglomerações no interior do CPII, dentre outras medidas recomendadas pelas autoridades médicas.

Hoje, apesar dos índices baixos de vacinação e sem que as autoridades médico-sanitárias anunciem o 
fim da pandemia, recebemos informações de que essas medidas de prevenção não estão sendo pratica-
das e que, recentemente, tornou-se opcional o uso de máscaras no interior dos campi do CPII, 

Não temos informação sobre as taxas de positividade para Covid-19 no Colégio Pedro II.  Mas a Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro, que dispõe do Centro de Triagem Diagnóstica do Núcleo  Enfrenta-
mento e Estudos em Doenças Infecciosas Emergentes e Reemergentes (CTD/Needier/UFRJ), concluiu 
que, em maio, a taxa de positividade na UFRJ aumentou 15% em relação a abril desse ano [LeiA Aqui]

Esses dados levaram a Reitoria da UFRJ a adotar as seguintes recomendações:

• Campanhas de vacinação para completar o esquema vacinal.

• Uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados e em espaços abertos com aglome-
rações.

• Adoção de medidas para evitar as aglomerações.

• Colocação em prática de medidas sanitárias, como, por exemplo, lavar sempre bem as mãos. 

O CPII, cujo percentual de estudantes com faixa etária ainda não coberta pelos planos de imunização 
completa é alto, precisa rever as decisões recentemente tomadas. Afinal, a pandemia não acabou e 
VIDAS IMPORTAM. 

solidAriedAde: sentimento mAis do que necessário
Johann F. M. Lopes é servidor do Colégio Pedro II onde exerce a função de Secretário dos Conselhos do 
CPII. Recentemente, teve seu carro roubado e, junto com ele, a cadeira de rodas que possuía assento e 
encosto especiais e esses equipamentos não estavam segurados. São esses equipamentos que permi-
tem ao Johann se locomover e executar suas tarefas. 

Esses equipamentos são muito caros e exigem de Johann uma viagem a São Paulo por estar localizada 
nessa cidade a única empresa capaz de, sob medida, fabricá-los.

Johann criou uma vaquinha solidária e a Diretoria e o Conselho de Representantes resolveram partici-
par. Mais do que isso, entenderam que deveriam divulgá-la em seus canais de comunicação.

se voCê PuDeR, CoLAboRe. bAsTA ACessAR o Link hTTPs://www.vAkinhA.Com.bR/2838590

https://conexao.ufrj.br/2022/05/reitoria-faz-apelo-para-uso-de-mascaras-apos-aumento-de-casos-de-covid-19-na-ufrj/
https://www.vakinha.com.br/2838590
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os cAmpi humAitá ii e engenho novo ii completAm 70 Anos

Em  1952, diante da grande procura de inscritos para o concurso de acesso de estudantes, o Colégio Pedro 
II  criou duas Unidades Escolares – Humaita II e Engenho Novo II – a fim de ampliar o número de vagas.

Hoje, os dois campi completam 70 anos de existência e a ADCPII parabeniza a comunidade escolar: 
servidoras/es, estudantes e mães/pais/responsáveis por estudantes por mais esta conquista. Renova 
também os votos para que  continuem visando ao fortalecimento da educação 
pública e de qualidade, compromisso do Colégio Pedro II ao longo de
seus quase dois séculos de existência. 
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convênio Adcpii-sesc: Atenção
Em abril de 2021, a ADCPII firmou com o SESC um convênio que, decorridos 12 meses, precisa ser 
renovado. Para tanto, precisamos encaminhar a Ata de Posse da Diretoria que assumiu em 12 de 
maio. Esse documento já foi encaminhado ao cartório para ser registrado. Estamos na dependên-
cia que o cartório finalize o registro da Ata para que, de posse dela, possamos finalizar o processo 
de renovação do convênio.

Solicitamos que, as/os associados aguardem a conclusão dos procedimentos necessários à reno-
vação do convênio. 

             

 

                 PLAnTões JuRíDiCos 
       

       exPeDienTe nA ADCPii


