
Rio de JaneiRo, 02/08/2022

Boletim eletrônico
nº 05/2022

RepResentantes no Conselho supeRioR

Em 12 de julho de 2022, por Portaria nº 1.654, foram designados 
os representantes dos servidores docentes e técnicos adminis-
trativos, dos estudantes, dos responsáveis legais e dos egressos, 
no Conselho Superior do Colégio Pedro II, para mandato no bi-
ênio 2022-2023. 

A representação docente será exercida por: Luisa Azevedo 
Guedes, Priscilla da Cunha Bastos, Flávia Assis de Carvalho e Si-
dharta Dias de A. Fernandes, que terão, repectivamente, como 
suplentes: Renata Rezende Gondim, Gilda Moreira dos Santos, 
Júlio Cesar Paixão Santos e Cláudia Portella Santos Cabral.

A relação de todos os representantes dos outros segmentos 
encontra-se disponível em http://www.cp2.g12.br/images/
comunicacao/2022/Consup/PORTARIA_1.654_12.07.22.pdf

http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2022/Consup/PORTARIA_1.654_12.07.22.pdf
http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2022/Consup/PORTARIA_1.654_12.07.22.pdf


Rio de JaneiRo, 02/08/2022

Boletim eletrônico
nº 05/2022

CalendáRio das eleições paRa ReitoRia e diReção GeRal

Atenção pArA os novos horários 

Fonte: http://www.cp2.g12.br/noticias_destaque/11737-
elei%C3%A7%C3%B5es-para-reitor-e-diretor-geral-veja-as-regras-
e-calend%C3%A1rio-dos-debates.html

http://www.cp2.g12.br/noticias_destaque/11737-elei%C3%A7%C3%B5es-para-reitor-e-diretor-geral-veja-as-regras-e-calend%C3%A1rio-dos-debates.html
http://www.cp2.g12.br/noticias_destaque/11737-elei%C3%A7%C3%B5es-para-reitor-e-diretor-geral-veja-as-regras-e-calend%C3%A1rio-dos-debates.html
http://www.cp2.g12.br/noticias_destaque/11737-elei%C3%A7%C3%B5es-para-reitor-e-diretor-geral-veja-as-regras-e-calend%C3%A1rio-dos-debates.html
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Relato da 1ª plenáRia paRa oRGanizaR o ato do 
dia 11 de aGosto, no Rio

Em 28 de julho de 2022, atendendo ao pedido da Comissão Organizadora do ATO do dia 11/08, 

a ADCPII compareceu à sede do SEPE/RJ, onde aconteceu a 1ª Plenária de organização do refe-

rido ATO, que tem como mote em defesa da democracia, das eleições livres e da educação pú-

blica. Vale dizer que a redação do mote deve ser fechada na próxima Plenária, mas o foco deve 

seguir esta linha defendida em congressos de entidades nacionais da Educação. A Plenária foi 

rica e producente e contou com a participação de representação do ANDES e muitas entidades 

estudantis do Rio (secundaristas, universitárias e do DCE do CPII). 

Os principais pontos deliberados no evento foram:

•	 Priorizar a construção da Unidade das forças organizativas e participativas do ATO;

•	 Organizar, por parte da juventude, apoios das entidades educacionais e outros sindicatos, de 

listas para ônibus que conduzam as pessoas ao Ato;

•	 Definir	como	local	de	concentração	do	Ato	a	Candelária,	a	partir	das	16h,	com	saída	em	passeata	

às 18h, rumo à Central do Brasil;

•	 Participar da 2ª Plenária na terça-feira, dia 02/08, às 18h, na sede do Sindicato dos Comerciários, 

na	Lapa.	Neste	dia,	dentre	outras	decisões	organizativas,	deverá	ser	definido	o	material	unifica-

do, contendo as assinaturas das entidades participantes do ato. Tal material deve sair impresso, 

em	formato	de	panfleto,	para	ser	divulgado	antes	do	evento,	em	escolas	e	universidades,	bem	

como na rua, em pontos estratégicos, no dia do evento, inclusive.

Vale ressaltar que algumas instituições, como é o caso da UFRJ e outras universidades, estarão 

entrando em recesso na semana do dia 11, o que requer antecipar esta divulgação, para garan-

tir uma mobilização minimamente razoável. 

AJUDE A DIVULGAR!

PARTICIPE!
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Gt Rad-ptd: adCpii e sindsCope pResentes

No dia 13 de julho de 2022, a convite do CONEPE, a ADCPII participou pela primeira vez do GT/RAD. 

Na ocasião, tomamos conhecimento de um documento no qual eram apresentados 12 princípios que 

deveriam orientar a formulação do RAD/PTD a vigorar no ano letivo de 2023. Esse documento expres-

sava o resultado de trabalho exaustivo realizado até então pelo CONEPE.

Clique aqui e leia o documento na íntegra

Nessa etapa do trabalho de proposição do RAD/PTD pelo GT a ser concluída e enviada ao Conselho 

Superior até meados de agosto do corrente ano, tivemos como pauta: (a) a escolha dos docentes que 

teriam as funções de coordenação e de relatoria; (b) o estabelecimento da metodologia e (c) o estabe-

lecimento do cronograma das futuras reuniões do grupo.

Destacamos que, em relação à metodologia, optamos por iniciar os trabalhos dessa fase pela análise 

do	PTD	e	definimos	como	calendário	dos	próximos	encontros	o	que	a	seguir	divulgamos.

•	 04/08 - quinta (manhã) - 9h-12h

•	 11/08 - quinta (manhã) - 9h-12h

•	 15/08 - segunda (manhã) - 9h-12h

•	 17/08 - quarta (tarde) - 14h-17h

•	 18/08 - quinta (manhã) 9h-12h

Era	nossa	intenção	retomar	o	debate	que,	em	2017,	iniciamos	no	GT	Unificado	ADCPII-SINDSCOPE.	

O período de recesso, o processo eleitoral para Reitoria e DGs em curso foram motivos que nos impe-

diram a prática dessa estratégia. Diante disso, abrimos os canais digitais da ADCPII – sobretudo o en-

dereço eletrônico adcpii@gmail.com – para todas e todos que queiram contribuir com propostas que 

possamos apresentar no decorrer dos próximos encontros do GT/RAD. 

https://drive.google.com/file/d/10SxqaggBWS23Nt6Y45DwdzB7hUMxVowz/view?usp=sharing
mailto:adcpii%40gmail.com?subject=
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        sala de Reunião disponível 
                                                  paRa uso de assoCiadas(os)


