
 
 

ADCPII DISCUTE  
A REGULAMENTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO NO CPII 

 
 

No último dia 28, associados e diretoria da ADCPII se reuniram à Assessoria Jurídica da 
entidade para discutir a proposta apresentada pela CPPD (Comissão Permanente de Pessoal Docente) 
em relação à regulamentação de alterações de regime de trabalho dos docentes do CPII, a ser 
discutida e votada no CONSUP. 

Dentre os vários pontos discutidos, os presentes consideraram relevante reafirmar que toda e 
qualquer regulamentação feita no Colégio deve ter como princípio garantir e buscar ampliar os 
direitos dos docentes, jamais trazendo itens que os limitem. 

É importante também ressaltar que um ponto fundamental, a dedicação exclusiva, necessita 
ser rediscutida no Colégio a partir de parâmetros pedagógicos. Esses parâmetros deveriam ser os 
norteadores da alteração do regime de trabalho. 

Todos estes assuntos precisam ser pautados no Conselho Superior, para que o debate seja 
compartilhado e para que seja coletiva a decisão sobre importantes processos que impactam toda a 
comunidade escolar. 

 
 

COMEMORAÇÃO DO DIA DO MESTRE 

 
 

Encerram-se no dia 13 de outubro as inscrições para participar da nossa tradicional FEIJOADA 
EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO MESTRE. As inscrições poderão ser feitas por telefone ou 
pessoalmente, em nossa sede.  
Data: 17 de outubro, sábado, às 13 horas.   
Local: Restaurante Ernesto – Largo da Lapa, 41 (Centro) 
Valor: grátis para os associados (com exceção das bebidas e sobremesa consumidas) 

Caso o associado queira levar um convidado, o custo será de R$ 20,00. A partir do segundo, R$ 
45,00 cada um.  As bebidas e a sobremesa são à parte. 

D 
 

ENCONTRO DE APOSENTADOS 

 
 

Será no Jardim Botânico nosso Encontro de Aposentados de 2015.  Teremos uma visita guiada 
e, em seguida, será servido um lanche, quando teremos oportunidade de prolongar o bate-papo com 
os amigos.  
Data: 29 de outubro.    



Local e horário de encontro: Rua Jardim Botânico, 1008, às 13h30min. 
Inscrições: até o dia 23 de outubro, por telefone ou pessoalmente. 

Obs.: Caso chova, o evento será adiado. 
Solicitamos a nossos associados que auxiliem na divulgação do evento, uma vez que o envio 

de correspondência via Correio foi prejudicado pela greve que houve no setor.  
 

 

CONTRIBUIÇÕES PARA O PRÓXIMO NÚMERO DA REVISTA  
“EDUCAÇÃO EM PAUTA” 

 

 

Serão muito bem-vindas as contribuições para o terceiro número de EDUCAÇÃO EM PAUTA, 
que sairá no final do ano. O prazo para o envio de artigos foi prorrogado para o dia 14 de outubro.   

Solicitamos aos associados interessados em contribuir que observem as seguintes instruções: 
 os autores deverão informar o Departamento ao qual pertencem e o campus em que 

trabalham; 
 os artigos deverão ter, no máximo, 16 mil caracteres com espaço; 
 as eventuais ilustrações para os artigos (fotos, imagens etc.) deverão ser enviadas com as 

devidas legendas; 
 não é necessário inserir “resumo” e “palavras-chave”; 
 o endereço eletrônico para o envio dos artigos é secretaria@adcpii.com.br. 

 
 

ADCPII DIVULGA 

 

 

1. IV SEMINÁRIO “ESCRITA DOCENTE E DISCENTE” 

 

Data e horário: 3 de dezembro de 2015, de 9 às 20 horas 
Local: Auditório Mario Lago – Campo de São Cristóvão, 177 – São Cristóvão – RJ 
 

mailto:secretaria@adcpii.com.br


 
 

 
2. II Seminário Meditação Laica Aplicada 

 

 
 
 
 

Diretoria da ADCPII 
7 de outubro de 2015 


