
Prezados Pais e Responsáveis, 

 

Assim como você, somos um grupo de pais muito zelosos com a educação dos filhos. Quando optamos em 

submetê-los a um sorteio no CAp da UFRJ, visamos buscar ensino de qualidade numa escola pública e 

gratuita.  

Cientes das dificuldades que encontraríamos, mas na certeza de que juntos com a escola, poderíamos 

contorná-los, tornando- as mais indolores para todos. 

Diante da paralização das aulas em decorrência dos problemas com os terceirizados, esse mesmo grupo de 

pais de alunos de diversas séries do CAp UFRJ, foi obrigado a se mobilizar visando garantir aulas para os 

filhos, se oferecendo para custear a limpeza, e até mesmo limpar a escola. 

Essa mobilização cresceu com a possibilidade de greve dos docentes da UFRJ que refletiria no CAp, 

afetando radicalmente a vida das famílias e prejudicando dessa forma, o calendário acadêmico dos alunos 

e consequentemente o processo de aprendizagem das crianças. 

Nunca nos colocamos contra os professores, muito pelo contrário, sabemos o quanto é difícil exercer o 

magistério no Brasil diante de tantas dificuldades. Nossa posição era contra uma greve fora de hora, nesse 

momento político com a crise mundial que o país atravessa. 

A fase que se avizinha, é a eleição para a diretoria da APACAP – Associação de Pais, Alunos e Amigos do 

CAp UFRJ, e nos organizamos para participar desse processo com o verdadeiro intuito de cooperar ainda 

mais com todos os envolvidos, sejam eles, os pais, os alunos, os docentes, os técnicos, os funcionários 

terceirizados, a ADUFRJ e a instituição UFRJ, nascendo a chapa Nova Era, composta pelos seguintes pais de 

alunos: 

PRESIDENTE: RONELI TRINDADE MATERA (13B) 

1ºSECRETÁRIO: DAVID MARQUES DA COSTA (14B) 

2ºSECRETÁRIO: FABIANA DA SILVA CARVALHO (11ª) 

1ºTESOUREIRO: MARCELO DE MATTOS DE SANT’ANNA (13B) 

2ºTESOUREIRO: ELEUTERIO GUSTAVO CORREIA ALECRIM (13B) 
DIRETOR CULTURAL: ANTONIO CARLOS BENÍCIO (17B) 

Nossas propostas 

- Lutar por uma educação pública de qualidade capaz de elevar o nível do CAp UFRJ à colocação de 

outrora; 

- Apoiar todas as ações que melhorem o nível de qualificação dos alunos e lutar contra aquelas que 

venham prejudicar o nível de aprendizagem; 

- Trabalhar com ética, impessoalidade, transparência, moralidade, fidelidade e agilidade, a tudo que 

envolva os pais, os alunos e o CAp UFRJ,; 

- Representar os Pais e Alunos nas questões relacionadas ao ensino e diálogo com a direção do CAp UFRJ e 

lideranças docentes (ADUFRJ); 

- Buscar maior diálogo com a ADUFRJ, docentes, técnicos administrativos e funcionários terceirizados; 

- Promover campanhas de combate ao bullying e outras formas de violências; 



- Sugerir e apoiar eventos que estimulem habilidades e outros de interesses dos alunos, tais como 

Olimpíada de Matemática, apresentações artísticas e culturais; 

- Promover campanha de valorização dos docentes, técnicos administrativos e funcionários terceirizados 

junto às famílias capianas;  

- Defender os interesses de pais e alunos sempre que houver lesão ou ameaça dos direitos concernentes à 

educação e o desenvolvimento dos alunos; 

- Promover reuniões mensais com os pais dos alunos capianos, acarretando uma maior interação da 

APACAP com os pais; 

- Buscar convênios com instituições públicas com a finalidade de promover palestras informativas sobre 

segurança, saúde e higiene, direitos, etc. 

- Unir forças com o ADUFRJ e a UFRJ na busca de soluções sobre a melhoria das condições de trabalho e 
plano de carreira para os docentes e servidores técnicos-administrativos, com atuação uniforme junto ao 
MEC e ao Congresso Nacional, especificamente na comissão de Educação e Cultura. 

  

VOTE NOVA ERA!!! 

 

 

 


