
 

 

 

PROFESSORES DO CPII ENGAJADOS NA CAMPANHA  
DA PROFESSORA BERTA TOSTE 

Foi realizado ontem, dia 16 de julho de 2015, na sede da ADCPII, o sorteio das rifas dos 

quadros doados pelo Prof. José Vieira para a campanha em prol do tratamento médico da Profa. 

Berta Toste. Parabéns às ganhadoras: 

- Profa.  Maria Christina Schwenck Correa de Brito, do Campus Engenho Novo I (número 21 da 

rifa): quadro que representa uma paisagem; 

- Profa. Raquel, do Campus Humaitá II (rifa de número 67): quadro com pintura abstrata. 

Foram vendidas 200 (duzentas) rifas, a R$10,00 (dez reais) cada uma. Totalizamos, então, 

R$2000,00 (dois mil reais), que serão depositados na conta da Profa. Berta.  

A ADCPII agradece ao Prof. Vieira pela doação dos quadros e a todos e todas pela participação 

na venda e compra das rifas.  E à Profa. Berta, nosso carinho e nossa disposição para ajudar em tudo 

o mais que for possível. 

 

ADCPII REALIZA ASSEMBLEIA PARA DISCUTIR  

REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE DOCENTE NO CPII 

Foi realizada na quarta-feira, dia 15 de julho, a Assembleia convocada pela ADCPII para 

discutir a Portaria no. 2439, de 03/07/2015, que regulamenta a atividade docente no CPII.  

A citada portaria, infelizmente, não levou em consideração as ponderações feitas por boa 

parte do corpo docente do Colégio e pela ADCPII sobre a proposta apresentada pela Reitoria que 

serviu de base para a discussão no CONEPE, única instância onde o tema foi debatido. Assim, 

permanecem na Portaria as contradições, equívocos e injustiças que havíamos apontado.  

Na Assembleia foram discutidos o conteúdo da regulamentação e o meio utilizado para  

estabelecê-la: uma portaria da Reitoria. Na grande maioria das IFEs, a regulamentação da atividade 

docente é estabelecida por meio de uma resolução do Conselho Superior da instituição. No Pedro II, 

mais uma vez, o órgão máximo deliberativo da escola foi desconsiderado. 

Após analisar os principais problemas da Portaria e discutir as propostas de encaminhamento, 

a Assembleia decidiu levar ao CONSUP (que teria reunião no dia seguinte) um documento escrito 

pela ADCPII com essa análise e com a solicitação para que o Conselho realize uma Audiência Pública 

com a finalidade de ampliar e aprofundar a discussão do tema.  Reproduzimos abaixo a parte final do 

documento entregue aos membros do CONSUP na quinta feira, dia 16 de julho de 2015. 

As [...] questões acima apontadas constituem apenas algumas das preocupações que a 
Portaria suscita; ela apresenta, também, diversas contradições e vários equívocos no que diz 
respeito à concepção de ensino e de trabalho docente. Considerando, então, a importância do 



 

 

tema – a regulamentação do trabalho docente –, solicitamos ao CONSUP a realização de uma 
Audiência Pública com a finalidade de abrir o debate a todos os interessados.  A discussão 
ampliada, temos certeza, dará ao CONSUP os subsídios necessários para melhor cumprir seu 
papel estatuário de deliberação. 

Cumpre registrar que, por falta de quórum, a reunião do CONSUP não se efetivou. As duas 

diretoras da Associação que lá estiveram presentes para entregar o documento e solicitar uma breve 

fala de explicação testemunharam o esvaziamento do fórum. A ADCPII lastima profundamente o 

ocorrido, ainda mais porque alguns dos poucos membros do Conselho que compareceram relataram 

que essa ausência tem sido recorrente, principalmente por parte de Pró-Reitores e Diretores de 

campi.   

 

FÉRIAS DE JULHO! 
 

 

Desejamos a todos e todas um bom descanso e que tenham ótimas férias! 
 

Até agosto! 

 

17 de julho de 2015 


