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Data:       07 / 03  /2015                                                                       Local: Salão da Igreja de São José 

 Hora:      9h55– 12:30h Presentes:  35 

Pauta 

1) Decisão do Colégio de Decanos que adiou para 16/03 o ano letivo na UFRJ e CAp 
2) Ações da APACAp 

Notas da Reunião 

A reunião começou às 09h55m com o presidente da APACAp, Cassio Kuchpil, fazendo uma 

retrospectiva dos fatos mais importantes da semana, a saber: 

 Sábado, 28/02 – reunião de pais na Igreja de São José; 

 3ª feira, 03/03 -  manhã – Ato Vassouraço no Cap com a limpeza simbólica do 

colégio + coleta de mantimentos para doação; 

 3ª feira, 03/03 -  tarde  -  Representantes da APACAp solicitam acesso à reunião do 

Conselho Pedagógico – COP – que delibera pelo início das aula para o 1º e 2 º anos do 

EM na quinta- feira, 05/03, e início do ano letivo para as outras séries em 09/03. 

 5ª feira, 05/03 – ida da APACAp ao Consuni para leitura de carta. Ação impedida 

pela invasão da sessão por servidores terceirizados na área de limpeza da UFRJ que 

estão com salários atrasados, sofrem sanções da empresa contrata e reivindicam 

intervenção do reitor da UFRJ para solução do problema. Conselheiros apoiam o 

movimento e por consenso a sessão que a APACAp iria ter direito a fala é suspensa.  

Representantes da APACAp aproveitam a ida ao Fundão e são recebidos na Pró-

Reitoria de Gestão e Governança para conhecer detalhes do contrato da universidade 

com a empresa Qualitécnica que atende ao CAp.  

 6ª feira, 06/03 – Reunião na UFRJ do Colégio de Decanos, que reúne chefes de 

departamento e decanos das 63 unidades da UFRJ, que deliberam pelo adiamento do 

início das aulas na universidade por mais semana, marcando-a para 16/03, e incluem o 

CAp na decisão, em desacordo com a deliberação do COP que tinha na terça-feira, 

03/03, decidido calendário diferente.  

 Informe que o pedido de audiência com o reitor, deliberado na reunião passada, 

de 28/02, foi aceito e marcado para o dia 13/03.  

 

Cassio faz uma exposição mais detalhada sobre cada item e passa a palavra para o diretor da 

APACAp, Geraldo do Carmo, que explica detalhes do encontro com o superintendente da 
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Pró-Reitoria de Gestão e Governança da UFRJ, responsável pela gestão de contratos de 

terceirizados.  Geraldo esclareceu que a empresa terceirizada, ao contrário do noticiado, não 

recebe três meses adiantado no início do contrato para poder honrar atrasos de pagamento de 

até 3 meses. A licitação que escolha a empresa de serviços de limpeza exige que a empresa 

candidata disponha de 16% do capital para fazer frente ao pagamento de salários e encargos 

trabalhistas. Esclarece que a dinâmica de pagamento impõe que o serviço prestado no mês 1, 

tenha Nota Fical emitida no início do mês 2 e que a universidade tendo 30 dias pra pagar, o 

faça no começo do mês 3. E o contrato possui cláusula que permite a UFRJ atrasar ainda 30 

dias o prazo de pagamento – além do calendário exposto acima – sem que a empresa 

contratada possa interromper a prestação de serviço. Geraldo esclareceu sobre as sanções 

previstas no contrato – glosa (desconto por serviço mal prestado, declarado em relatório de 

avaliação de serviço pelo gestor local) e multa (quebra de cláusula contratual detectada pela 

UFRJ)  - ; a agenda de pagamentos à Qualitécnica, que estaria recebendo nos próximos dias o 

mês de janeiro; e as perspectivas que envolvem o fim do contrato em julho próximo e a 

formatação da nova licitação, já em curso.  

 

É aberta a inscrição para fala das famílias e 14 mães e pais expressam opinião sobre o que foi 

exposto e sugerem ações diversas para a APACAp. No final foram votadas e aprovadas por 

consenso as seguintes ações, a saber: 

 

- Estudo técnico sobre representação jurídica para obter garantia de aulas aos alunos do CAp 

UFRJ, ressaltando a vulnerabilidade do público-aluno, os prejuízos acadêmico e social, e o 

descumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente;  

- Novo ato público, intitulado AULAÇO na Praça, na 3ª feira, 10/03, para mobilizar 

autoridades, famílias e sociedade para o novo adiamento da data de reinício/início do ano 

letivo no CAp UFRJ + coleta de alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal para doar 

aos terceirizados. Pais e mãe presentes assumem o compromisso de multiplicar o chamado 

para participação no ato e a APACAP vai mobilizar a imprensa e registrar a chamada no site 

WWW.apacap.org; 

- Fala e carta ao reitor pedindo compromisso com o CAp e ressaltando as especificidades do 

colégio, com perfil distinto dos alunos da universidade, o estado de vulnerabilidade das 

crianças e os prejuízos acadêmico e social impostos à comunidade escolar, após o terceiro 

adiamento  do início do ano letivo e já contabilizada a perda de 22 dias de aula;  

- Nota pública para expor a posição da APACAp em relação aos problemas de limpeza do 

CAp, sobre a condição de desrespeito imposta aos funcionários terceirizados da limpeza e a 

ação  urgente dos gestores – reitoria da UFRJ, dono da Qualitécnica, ministro da Educação e  
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políticos – no sentido de encerrar o problema através do repasse de verbas, do pagamento e 

cumprimento do contrato e da votação do Orçamento da União para 2015.  

No final da reunião, conforme deliberado na reunião anterior, foi realizada uma coleta de 

dinheiro entre as famílias para fazer frente às despesas da Associação. Foi apurado o valor de 

R$  325,__ ainda em caixa até a  data de redação desta ata. Já está deliberado pela diretoria 

que parte do recurso será destinado ao custeio de despesas cartoriais para registrar a ata da 

última eleição da APACAp, realizada em dezembro de 2014. A Associação está com a 

documentação anterior em dia, em aberto apenas esse compromisso legal.  

 

As presenças foram registradas em folha impressa e assinada. A reunião foi encerrada às 

12:30 com as pais e mães já acertando detalhes do ato público e repercutindo as decisões 

votadas. 

 

Rio de Janeiro, 13 de março de 2015 

 


