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Data: 28/2/2014 Local: Salão da Igreja São José  

Hora: 09h30 - 12h00 Presentes: 54 responsáveis 

Pauta 

1) Adiamento do início do ano letivo 2015 

Notas da Reunião 

A reunião começou às 09:50 com a Direção da APACAp saudando os pais e explicando que a 

primeira reunião do ano da Associação foi convocada para atender à demanda das famílias, 

que registravam nas redes sociais o desejo de se reunir para discutir o problema que impede a 

volta às aulas no colégio. Esclareceu que estando o colégio impossibilitado de receber os pais, 

a direção geral sugeriu o contato com o padre da Igreja São José, que cedeu gentilmente às 

famílias do CAp o salão com capacidade para 50 pessoas sentadas.  

  

Foi apresentado pela APACAp um breve histórico dos fatos que levaram às sucessivas 

postergações do início das aulas no Colégio de Aplicação da UFRJ. Numa sequência 

cronológica, ocorreram os seguintes eventos: 

- Atraso nas obras de reformas dos banheiros. Problema já superado. 

- Atraso no repasse de verbas pelo MEC à UFRJ. Problema momentaneamente superado, 
porém, existem preocupações de futuros atrasos ou cortes que poderiam dificultar o 

pagamento de outros serviços terceirizados (vigilância, merendeiras, etc.).  

- Atraso no pagamento da empresa Qualitécnica, responsável pela limpeza do CAp e outras 
unidades da UFRJ. Problema superado, porém houve corte de parte do pagamento feito à 
empresa por não cumprimento de cláusulas contratuais.  

- A empresa Qualitécnica fez um pagamento parcial dos salários dos empregados da limpeza. 

Este problema persiste. Devido às dificuldades financeiras, os funcionários estão sem 
condições básicas de prestarem os serviços (transporte, alimentação, etc.).  

- Foi realizado um acordo com a empresa Qualitécnica e a Reitoria, onde na próxima semana 

a empresa se compromete em colocar 20 funcionários para limpar e manter o Colégio em 
condições salubres. 
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- Será realizada na próxima terça uma nova reunião do Conselho Pedagógico do colégio para 
avaliar o andamento do serviço de limpeza e indicar o início das aulas para o Ensino Médio.  

Foram reportadas as ações que a APACAp e responsáveis em geral vêm tomando para 

pressionar e buscar soluções para o problema, tais como: articulação com a imprensa, carta 
para a Reitoria e Ministério da Educação, reuniões com a Diretoria do CAp UFRJ, etc..  

Foi aberta a palavra aos responsáveis, onde foram apresentados comentários sobre a situação 

dos alunos, possíveis impactos no processo educativo, análises dos problemas que levaram a 
esta crise e propostas de ações dos Pais.  

Em relação à situação dos alunos, vários responsáveis comentaram impactos deste atraso nos 
alunos e nas famílias. Existe uma ansiedade generalizada, muitas crianças estão em casa em 

condições difíceis, tanto para a família quanto para elas. Existe um sedentarismo e grande 
dificuldade das famílias se organizarem para lidar com a situação.  

Os impactos no processo educativo deste atraso foi outra preocupação. Quando do retorno às 

aulas, a recuperação e novo calendário devem garantir o cumprimento legal dos dias de aulas 
e a qualidade das mesmas. Um calendário comprimido poderia impactar a qualidade do 

processo de aprendizagem. 

Em relação à análise dos fatos que levaram a esta crise, foram feitos comentários: sobre o 
risco de novos atrasos ou cortes orçamentários, condições precarizadas dos empregados 
terceirizados, dificuldades para a gestão destes tipos de contratos, etc..  

Foram discutidas várias propostas para os pais colaborarem na resolução destes problemas ou 

para pressionarem as autoridades para o início imediato das aulas. Estas propostas de ação 
foram consolidadas e votadas, resultando nas seguintes resoluções: 

1)  Ato público em defesa do CAp e pelo início imediata do ano letivo para todos os anos. 

Dia: 03/03, às 7 horas da manhã, na porta do CAp. Com famílias levando vassouras, baldes, 
rodo etc para promover uma limpeza simbólica do colégio.  

2) APACAp vai protocolar pedido de audiência com o reitor da UFRJ para conhecer os 

detalhes das ações para sanar o atual problema, formalizar pedido de acesso ao contrato da 
universidade com a empresa Qualitécnica e pedir esclarecimentos sobre a relação com os 
demais terceirizados que atuam no CAp. Proposta para que o reitor remaneje funcionários de 

limpeza e demais áreas da universidade para o CAp, para sanar o atual problema e evitar 
futuro déficit de pessoal.  
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3) APACAp vai formalizar pedido à direção geral do colégio para participar 
excepcionalmente da reunião do  Conselho Pedagógico que acontece em 03/03, às 14h, 

quando será decidida a nova data para o início do ano letivo. As famílias não têm 
representante no COP que reconhece somente professores, funcionários e alunos do EM como 
membros deliberativos da comunidade escolar. 

4)  Pais advogados criaram um grupo de trabalho para estudar e propor às famílias ações 
jurídicas que agilizem o início do ano letivo.  

5) As famílias vão doar mantimentos não perecíveis para entregar aos funcionários da 
Qualitécnica que enfrentam problemas financeiros.  

6)  A APACAp vai abrir uma conta bancária jurídica para oportunizar a doação financeira das 

famílias que possam colaborar com as despesas da Associação. Atualmente a única fonte de 
recursos da APACAp é a renda da barraca da Festa Junina e a doação voluntária de membros 

da direção e algumas poucas famílias que se cotizam para pagar custas cartoriais (registro de 
atas, reconhecimento de firma); de comunicação (domínio de internet; cópias, banner etc) e 
despesas diversas.  

Cerca de 20 pais e mães pediram a palavra na reunião. Abaixo algumas sugestões não votadas 
por consenso, ficando o registro para permitir a apreciação em reunião futura:  

- Vários responsáveis se voluntariaram para a limpeza do colégio, responsáveis de algumas 
turmas têm discutido bastante esta proposta. Esta alternativa será encaminhada pela APACAp 

para avaliação da DG do CAp. Caso avaliada como oportuna, sua operacionalização será 
discutida. Os pais voluntários poderiam realizar um mutirão para limpeza ampla do colégio 

e/ou auxiliar na manutenção desta limpeza; 

- Auxiliar a DG a definir as ações críticas do colégio, para fazê- lo funcionar com número 
menor de funcionários terceirizados de limpeza, conjugada com uma campanha de 
conscientização junto às crianças e famílias para reduzir a produção de lixo e sujeira no 

colégio;  

- Criação de uma cooperativa administrada por pais para fornecer mão de obra ao CAp; 

- Articulação da APACAp para se aproximar de representantes de outras unidades da UFRJ 
que também estão sucateadas (Faculdades de Serviço Social, Educação, Direito). O objetivo é 

melhorar o entendimento dos problemas da universidade e contribuir com as ações de 
enfrentamento e solução.  

 


