ELEIÇÕES ADCPII
VOTAÇÃO E APURAÇÃO SERÃO REALIZADAS ESTA SEMANA
Convocamos associados e associadas a comparecerem às urnas nos dias 9 e 10 de
dezembro, quarta e quinta-feira desta semana, para elegerem a nova Diretoria e o novo Conselho
de Representantes da ADCPII.
Os docentes em exercício votarão no seu campus de lotação e os aposentados, no campus de sua
preferência. Haverá uma urna na Reitoria para aqueles que trabalham nas Pró-Reitorias e na própria
Reitoria.
É aconselhável que os associados compareçam às urnas levando seu contracheque, para
dirimir eventuais dúvidas referentes à filiação.
A votação obedecerá aos seguintes horários:



campi com 3 turnos (Humaitá II, Centro, Tijuca II, Engenho Novo II, Realengo II): das 8 às
20 horas;



campi com 2 turnos (Humaitá I, São Cristóvão I, São Cristóvão II, São Cristóvão III, Tijuca I,
Engenho Novo I, Niterói): das 9 às 17 horas



Reitoria e campi com menos de 15 associados (Caxias, Realengo I e Realengo Ed. Infantil):
das 10 às 14 horas.
A apuração começará às 20 horas do dia 10 e os resultados serão divulgados no dia 11.

ELEIÇÕES ADCPII
CHAPA “PODEMOS MUITO / PODEMOS MAIS”
SE APRESENTA PARA DIRIGIR A ADCPII NO BIÊNIO
2016-2017
·

Maria Cristina da Silva Galvão - Doutora em Educação - Presidente

·

Rosane Gomes - Doutora em Letras – 1º Vice Presidente

·

Jurema Gomes da Silva – Prof. Aposentada do CPII - 2º Vice-Presidente

·

Denise Sayde de Azevedo – Mestre em Educação - 1ª Tesoureira:

·

Carolina Monteiro Soares - Mestre em Educação - 2ª Tesoureira:

·

Sérgio Ferreira de Lima – Mestre em Ensino de Física - 1º Secretário

·

Denise Rezende - Mestre em Educação e Doutoranda em Educação – 2º Secretária

A chapa enviou sua plataforma e plano de ação, que reproduzimos a seguir:

Vivemos tempos de muitos desafios no Colégio Pedro II. Internamente, embora tenhamos avançado
em direção ao estabelecimento de uma gestão democrática, com a criação do Conselho Superior –
CONSUP -, traços de um passado menos democrático ainda se fazem presentes. Frequentemente,
atos centralizados de gestão indicam que há muito por fazer. O Estatuto em vigor, elaborado de
forma aligeirada, exige alterações no sentido de garantir uma organização administrativopedagógica que afiance a participação dos sujeitos escolares e resguarde o princípio da gestão
democrática do ensino público.
Externamente, também vivemos em um contexto marcado por desafios complexos e multifacetados,
onde vicejam a destruição ambiental acompanhada do estímulo ao consumismo, a presença intensa
de fundamentalismos atacando a laicidade do ensino e a meritocracia como novo paradigma das
políticas educacionais, bem como o crescimento das tendências de mercantilização e de
homogeneização da educação. Esses, dentre outros, são aspectos que comprometem a escola
pública como local de produção e socialização do conhecimento e como um espaço de vivência
democrática e emancipadora.
Acreditando que podemos muito no sentido de modificar esse quadro, apresentamos nossa
candidatura à Diretoria da ADCPII para o biênio 2016-2017. Entretanto, sabemos que, para
modificá-lo e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e fraterna, faz-se
necessário que possamos mais. Daí só vislumbramos um jeito: convidar a todos e todas a virem
conosco nesta empreitada.

Eixos Gerais de Atuação
Articulação Política – promover ações político-pedagógicas; defender a criação de um Fórum
Unificado de lutas no CPII com todas as entidades representativas locais; discutir a viabilidade de
unificação das entidades (SINDSCOPE E ADCPII); discutir a filiação nacional da ADCPII; participar
dos movimentos sociais de âmbito nacional.
Cultura - Organizar as atividades culturais e fortalecer a Cestur (Comissão de Esporte, Turismo e
Lazer).
Comunicação – Divulgar as ações da ADCPII para (1) associados através dos informativos (Boletins
Impressos e Eletrônicos, site), (2) instâncias internas do CPII, (3) entidades internas e externas ao
CPII, (4) edição da revista “Educação em Pauta”, dentre outras.
Carreira– Discutir e propor ações em relação à carreira docente, incluindo reivindicações dos
docentes em exercício e aposentados.
O perfil dos componentes da chapa encontra-se no final deste Boletim.

ELEIÇÕES ADCPII
CONSELHO DE REPRESENTANTES: DOCENTES EM
EXERCÍCIO

Para o Conselho de Representantes inscreveram-se as seguintes chapas:

Humaitá II:
Silvana Martins Bayma e Osmar Soares
Centro:
Manoel de Carvalho Almeida e Flávio Morais Lima
São Cristóvão I: Neila M. Espindola e Danielle de Oliveira Ribeiro
Regina Coeli Moura de Macedo e Teresa Ventura de Andrade
São Cristóvão II: Adérito Picamilho Pimenta e Anamaria Pantoja Massunaga
Cláudia Maria Simões dos Reis Navegantes de Oliveira e Pillar Alves
Tijuca I:
Paladini
Engenho Novo
Márcia Maretti e Márcia Marin Vianna
II:
Realengo II:
Eduardo Prestes Massena e Luiz Paulo dos Santos Monteiro
Realengo UEI:
Luciana Helena Monsores e Pablo Luiz de Faria Vieira da Silva
Lembramos aos associados lotados no Campus São Cristóvão I que podem votar nas duas chapas
inscritas, já que, segundo o estatuto, o número de representantes de cada campus é proporcional ao
número de associados nele lotados.

ELEIÇÕES ADCPII
CONSELHO DE REPRESENTANTES:
DOCENTES APOSENTADOS
Para representar os aposentados no Conselho, inscreveram-se duas chapas:




Ana de Oliveira e Paulo Rogério Sily
Silvia Regina Guimarães Morgado e Yvonne Maria de Castro Araújo

Lembramos aos associados aposentados que podem votar nas duas chapas inscritas, devido ao
elevado número de associados nessa condição.
A chapa Ana de Oliveira (titular) e Paulo Rogério M. Sily (suplente) enviou o texto que divulgamos
a seguir:
Somos professores aposentados e estamos apresentando nossa candidatura ao Conselho de
Representantes da ADCPII. Ao longo da atual gestão que se encerra, em fevereiro de 2016,
participamos de um Grupo de Trabalho (GT) formado para tratar do importante e urgente tema da
aposentadoria dos servidores públicos federais, especialmente dos professores e professoras. Nos
encontros realizados nos propusemos informar, esclarecer, denunciar as injustiças e mobilizar os
professores para a luta necessária por uma aposentadoria mais justa e digna. Por motivos os mais
diversos, muito ainda ficou por fazer.
Agora, no momento em que a chapa PODEMOS MUITO/PODEMOS MAIS apresenta seu programa
para o novo biênio (2016-2017) propondo como um dos eixos de atuação discutir e propor ações em
relação à carreira docente, incluindo reivindicações dos docentes em exercício e aposentados,
entendemos a urgência de participarmos da proposição de ações nesse sentido, dando continuidade
aos trabalhos do GT iniciado em 2015.
Sabemos que a concretização dessas ações depende da participação de todos e todas. Deixamos
então o convite para que todos os associados e associadas e, em especial, os docentes aposentados –
maioria do quadro de filiados da ADCPII –, compareçam às urnas nos dias 9 e 10 de dezembro de
2015, no campus de sua preferência, para votarem para a nova Diretoria e Conselho de
Representantes. Mas, mais que isso, deixamos o convite para que tão logo se conclua o processo

eleitoral, cada um de nós participe das lutas que temos pela frente.

DEBATE EM SÃO CRISTÓVÃO
“PÚBLICO X PRIVADO NAS MÍDIAS E REDES SOCIAIS”

A mesa do debate será composta por dois docentes do CPII – George de Souza Alves(Departamento
de Ciência da Computação e Informática Educativa) e Marília Márcia Silva(Departamento de
Sociologia) – e contará também com a participação de Amana Mattos, Professora Adjunta do
Instituto de Psicologia/UERJ, Professora Colaboradora do Programa de Pós-Graduação em
Psicologia Social/UERJ e Pesquisadora do DEGENERA (Núcleo de Pesquisa e Desconstrução de
Gêneros).

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO
Inscrições até o dia 10.

ELEIÇÕES ADCPII
Perfil dos integrantes da chapa PODEMOS MUITO / PODEMOS
MAIS
Presidenta: Maria Cristina da Silva Galvão
Iniciei minha docência na rede municipal de educação, onde trabalhei por nove anos. No Colégio
Pedro II, em regência de turma ininterrupta, fui professora do Departamento do 1º segmento, de

1984 a 2011, por vezes, acumulando com Coordenação Pedagógica e Chefia do antigo STEA.
Atualmente, aposentada e retornando ao colégio como contratada, estou lotada no Campus São
Cristovão I. Na ADCPII, fui 2ª tesoureira na gestão 1987/1989, presidente na gestão 1991/1993 e
Conselheira por mais de dez anos. Integro a chapa PODEMOS MUITO / PODEMOS MAIS por ter a
convicção de que todos os fóruns do Colégio Pedro II têm que funcionar, efetivamente, para garantir
uma ação administrativa e pedagógica que assegure o cumprimento de sua função como escola
pública: possibilitar acesso a emancipação humana e transformação social que assegure igualdade,
humanidade e justiça social.
1ª Vice-presidenta: Rosane da Silva Gomes
Professora do Departamento de Primeiro Segmento do Colégio Pedro II desde 1987. Já atuei como
docente em todos os anos do Ensino Fundamental I. Além disso, exerci as funções de orientação
pedagógica
(1º
ao
4º
anos)
e
de
coordenação
de
Estudos
Sociais.
Bacharel e licenciada em Letras pela UFRJ, também sou Mestra em Letras - Literatura Brasileira pela
UFRJ
e
Doutora
pela
UFMG.
Desde 1987, em vários momentos, atuei na ADCPII como Conselheira ou fazendo parte da Diretoria.
2ª vice-presidenta: Jurema Gomes da Silva
Estou no Colégio Pedro II desde 1952. Fui aluna e professora de francês, concursada por duas
vezes. Desde 2008 estou aposentada. Participei da Diretoria da ADCPII e do SINPRO-RIO por dois
mandatos. Participar mais uma vez da ADCPII é ter a certeza de que teremos muitas lutas pela
frente. Confiante, entretanto, nos e nas colegas que votarão em nossa chapa, não esmoreceremos.
Juntos e juntas podemos continuar a ser referência nas lutas políticas e exemplo para estudantes
que queiram compartilhar conosco a certeza da força transformadora do Colégio Pedro II.
1ª Tesoureira: Denise Sayde de Azevedo
Comecei a trabalhar no Colégio Pedro II em 1984, quando do início das Unidades I. Permaneci no
Campus São Cristóvão I até julho de 2015, quando me aposentei. Trabalhei muitos anos em turma e
atuei em várias funções, como Diretora Adjunta e Coordenadora Pedagógica, o que me ajudou a ter
uma visão ampla do que é o CPII e a reforçar a crença da importância da educação para a
população. Participei também da fundação da ADCPII, em 1984, e fiz parte da sua primeira
Diretoria. Desde então, atuei em vários momentos distintos da entidade. Fui eleita para a CPPD no
final de 2013 e participei ativamente das mudanças e trabalhos que ocorreram nessa Comissão, até
o momento da minha aposentadoria. Continuo a atuar na ADCPII por acreditar que ainda há muito
por ser feito quanto à carreira e ao trabalho docente, bem como no que diz respeito à gestão
democrática no CPII..
2ª Tesoureira: Carolina Monteiro Soares
Entrei no CPII em 2005, através de processo seletivo e, em 2007, assumi o cargo de professora
efetiva do Departamento de Primeiro Segmento. Atuei nas séries iniciais do Ensino Fundamental
no Campus Tijuca I (2005-2011) e participei da implantação da Unidade de Educação Infantil em
Realengo (2012-2013). Atualmente trabalho como Orientadora Pedagógica do 1º ano do Ensino
Fundamental (alfabetização inicial) no Campus São Cristóvão I. Também atuei como professora de
Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental nas redes privada e pública da cidade do
Rio de Janeiro. Participei da diretoria da ADCPII (biênio 2012-2013) e sou Conselheira da atual
gestão (biênio 2014-2015). Acredito que é preciso fortalecer os espaços democráticos de luta
coletiva e, em função disso, me propus a compor essa chapa!
1º Secretário: Sérgio Ferreira de Lima
Professor de Física lotado no Campus Centro. Comecei a trabalhar no Colégio Pedro II em 1996, há
19 anos, desde sempre na sala de aula. Por me sentir um tanto incomodado com nossa (?) apatia
política/organizacional, resolvi contribuir, para além das reclamações na Sala de Professores, com
nossa Associação Docente. Filiado à ADCPII desde 1997, já participei de uma gestão da mesma
(2005-2006). No momento, estou interessado em repensarmos, juntos, novas possibilidades de
organização, para que possamos mais, nesse novo Colégio Pedro II que se desenha!
2ª Secretária: Denise Rezende Barboza
Professora da rede Pública de Ensino desde 1995. Iniciei minha carreira na Rede Municipal do Rio de
Janeiro, onde permaneci até 2009, quando assumiu o regime de dedicação exclusiva no Colégio
Pedro II. Professora do Departamento do 1º Segmento desde 2007. Atuei na Diretoria da Associação
de Docentes em 2010/2011 e 2012/2013. Acredito na importância do coletivo na luta por uma
escola pública, laica e de qualidade, que seja de todos e para todos; por isso aceitei o desafio de
compor esta chapa que, quando eleita, certamente continuará levando à frente o trabalho até agora

realizado, mantendo a democracia e o diálogo como princípios norteadores
Diretoria da ADCPII
7 de dezembro de 2015

