
 

 

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA ADCPII 

 

Convocamos os associados para a Assembleia Ordinária da ADCPII, a ser realizada no dia 31 de agosto 

de 2015, às 18 horas, em primeira convocação, no Auditório do Campus São Cristóvão I, com a seguinte pauta: 

- informes; 

- prestação de contas do período de julho de 2014 a junho de 2015; 

- regulamentação da atividade docente no CPII; 

- assuntos gerais. 

 

Contamos com sua participação! 
 

“EDUCAÇÃO EM PAUTA”: LANÇADO O SEGUNDO NÚMERO 

 

 

Já está sendo distribuído nos diversos campi da 

escola o segundo número da revista “Educação em Pauta”, 

editada pela ADCPII. Nessa edição, destacamos a 

participação de professores de diferentes Departamentos – 

Sociologia, Francês, Espanhol, História e 1º Segmento do 

Ensino Fundamental - que enviaram artigos relatando 

práticas e experiências e apresentando análises sobre 

questões relevantes para o Colégio e para a área da 

educação como um todo. 

 

 

Na semana de 24 a 28 de agosto deveremos finalizar 

a entrega das revistas. Entre em contato conosco casa 

tenha perdido a distribuição no seu campus. 

 

 

 

 

Já est 
REGULAMENTADA NO CPII A PROGRESSÃO  

À CLASSE DE PROFESSOR TITULAR 

 TIAR 

 Após discussão e homologação no Conselho Superior do CPII, a Reitoria publicou a Resolução nº 51, 

de 5 de agosto de 2015, que aprova o regulamento para o acesso dos docentes do Pedro II à classe de 

Professor Titular.  

Na resolução encontra-se normatizada a avaliação de desempenho aplicada aos candidatos, a qual 

leva em consideração as atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica e produção profissional 

relevante. A resolução está disponível no site do Colégio, no endereço eletrônico 

http://www.cp2.g12.br/component/content/article.html?id=3360. 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR DA 
REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE DOCENTE NO CPII 

Conforme noticiado anteriormente, a ADCPII entregou aos membros do Conselho Superior um 

documento levantando importantes questões referentes à Portaria nº 2439, de 03/07/2015 (baixada pela 



 

 

Reitoria sem a necessária homologação do CONSUP), regulamentando a atividade docente no CPII. Nesse 

documento reivindicamos a convocação, pelo Conselho, de uma Audiência Pública para ampliar e aprofundar a 

discussão sobre o tema da regulamentação da atividade docente no Colégio. 

A sugestão da realização da Audiência Pública foi defendida no CONSUP por alguns Conselheiros e 

aprovada por ampla maioria na reunião de 5 de agosto. Foi também aprovada nessa reunião a revogação da 

Portaria 2439. 

A Audiência será realizada no dia 1º de setembro de 2015, às 14 horas, no Teatro Mário Lago. A 

participação do corpo docente do CPII será fundamental para que nosso objetivo seja alcançado: uma 

regulamentação justa e digna de nossa atividade no Colégio.  

 

PASSEIO DA CESTUR A PORTUGAL E ESPANHA 

Durante as férias de julho, um grupo de associados da ADCPII participou de uma excursão, organizada 

pela CESTUR, a algumas regiões de Portugal e Espanha.  

O passeio se iniciou em 

Lisboa, cidade tão encantadora 

que fez muitos lamentarem deixá-

la tão cedo. De lá o grupo seguiu 

para o Algarve, conhecendo 

Albufeira, Vila Mora, Faro, Olhão e 

Tavira. 

Saindo de Portugal, a 

excursão seguiu para a Andaluzia, 

para conhecer Sevilha, Córdoba, 

Ronda e Granada, passando por 

Málaga. Apesar do calor, muitos 

também queriam ficar mais nessa 

região tão deslumbrante!!! 

Continuando o roteiro, o 

grupo conheceu Múrcia e a 

surpreendente Valência. E, 

finalmente, a Catalunha, com a sua 

extraordinária Barcelona ‒ Park 

Guell, Sagrada Família, Fontes 

Mágicas, Montjuic, Rambla, Camp 

Nou, Barceloneta, Plaza de 

Espanha ‒ com suas tapas e muito 

mais... 

Aguardamos de todos os 

que participaram dessa bela 

experiência que nos enviem suas 

fotos, para que possamos 

registrar, divulgar e sempre 

relembrar. 
Park Guell, Barcelona 



 

 

ADCPII DIVULGA 

 

NOVOS ANTIGOS OLHARES  
Curso de fotografia para a terceira idade, com Eliane Heeren 

Esquina Oi Kabum! - Encontros de Arte e Tecnologia, de 8 a 24 de setembro. 
A terceira idade pode preparar seus celulares: entre a praia de Ipanema e o morro do 

Cantagalo, serão construídos novos olhares fotográficos. O resultado será publicado como um ensaio 

coletivo na internet, compartilhando esses novos olhares em redes sociais como Instagram e 

Facebook. 

Cada participante que paga pelos cursos propicia a abertura de vagas para alunos que não 

podem arcar com os custos, além de ajudar a financiar atividades multiplicadoras e de formação 

avançada promovidas pela escola.  

Inscrições pelo site: www.oikabumrio.org.br 

Informações pelos telefones (21) 3131-9390 e 3131-9399 

 

 

20 de agosto de 2015 

 


