COP 14/03/17
ORÇAMENTO DA UNIVERSIDADE
A reitoria enviou comunicado alertando para o subfinanciamento crônico da universidade. A verba mensal tem
sido 33% menor do que o planejado. A reitoria está programando para o próximo CONSUNI (Conselho
Universtário da UFRJ) a discussão de um plano emergencial de orçamento.

AULA INAUGURAL DO ANO LETIVO
A aula inaugural do ano letivo do Cap-UFRJ, ocorrida no dia dia 11 de março em Auditório do Museu
Nacional/UFRJ e proferidada pela Decana do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da universidade sobre
"Pedagogia de gênero e feminismo”, dirigida especialmente aos estudantes do Ensino Médio e do 9o ano do
Ensino Fundamental e seus responsáveis, e ao corpo docente da escola, ao contrário do ano passado, teve
participação muito baixa da comunidade.
LIVROS DIDÁTICOS
O MEC, através do PNLD (Plano Nacional de Livro Didático) envia para cada escola uma quantidade de livros,
por série, igual ao número de alunos que aquela série teve no ano anterior. Como algumas séries têm mais
alunos esse ano do que tinham no ano passado, alguns alunos ficaram sem livros. Além disso, algumas editoras
não conseguiram imprimir e entregar nem mesmo a quantidade de livros solicitada. Para minimizar o
problema, ao longo do ano, a escola vai copiar as páginas, conforme a necessidade para as aulas, e entregar as
cópias aos alunos que ficaram sem livros. Além disso, a DAE vai consultar outras escolas públicas para ver se
alguma delas tem livros excedentes que possa repassar para o CAp.

ALUNOS FORA DA SALA DE AULA
A direção da DAE reclamou sobre a quantidade de alunos que tem ficado fora das salas de aula durante o
horário letivo, seja por chegarem atrasados ou por problemas disciplinares, sendo que a DAE não está tendo o
controle dos motivos de cada caso. Muitos professores reclamaram que alunos chegam atrasados em todos os
tempos do dia de aula e, nesse caso, eles não permitem que os alunos entrem na sala, conforme as regras do
colégio. Alguns saem para ir ao banheiro e acabam ficando 15 min fora. Alguns alunos chegam a ser retirados
de sala por problemas disciplinares de fato. Também é muito comum, entre os alunos mais novos, do 1º ao 5º
EF, para não prejudicar o tempo do recreio, procurar a DAE para reclamar de dores no corpo, quando é o caso,
somente depois de tocar o sinal do fim do recreio. Argumentando a necessidade de controlar os motivos e a
frequência dos casos, e de manter os alunos em sala, a DAE, estabeleceu o seguinte procedimento para casos
de atraso ou problemas disciplinares:
1º - o professor solicita a um assistente ou leva o aluno pessoalmente à DAE. Isso é necessário porque, até por
conveniência, muitos alunos ficam todo o tempo da aula da fora da sala e sequer procuram a DAE.
2º - A DAE registra o nome do aluno e o motivo, entrega a ele uma autorização assinada para retornar à sala.
3º - o aluno volta para a sala de aula e o professor só permite a entrada com a entrega da autorização assinada.
Conforme for a recorrência de problemas com cada aluno, a DAE primeiro aplicaria uma advertência ao aluno,
e em casos mais graves chamaria o responsável para comunicação do problema.

