Reunião da APACAp com a direção do CAp
Data: 07/03/2017
Representantes da APACAp: Marcia Hott e Vagner Campos
Representantes do CAp: Profas. Maria Cristina Miranda, diretora gera, e Graça Reis,
vice-diretora geral
PAUTA:
CAp - Administração
Orçamento UFRJ 2017 e CAp
Professores substitutos (Matemática 8º ano) e percentual de contratados X substitutos
Merenda escolar
Ar condicionado
Alunos especiais
Segurança fato ocorrido no dia 22/02
1) Melhoria dos canais de comunicação
Agilidade na divulgação das informações
Criação de um canal de comunicação entre os pais representantes do EFI e a APACAp
Sobre o jubilamento no CAp – esclarecer às famílias
2) Estrutura física
Quadra de Educação Física - cobertura
Área de embarque e desembarque
Laboratório de Química (contato responsável do setor)
Segurança
Banco de voluntários
Doação de livros (estante dos livros)
3) Palestras e debates
Drogas
4) Projeto muro da gentileza – Sugestão de pai do 6º ano
Resumo da Reunião:
1) CAp - Administração
 Orçamento CAp
Limitação de verba, o Governo tem liberado por mês 1/18 do orçamento anual.
 Quadro de professores
Com relação à falta de professor de Matemática no 8°ano, a direção informou que devido a um acidente de
trabalho o professor está de licença médica desde 18/02. O professor passará por uma nova avaliação médica
em 15/03. Caso em 15/03/2017 o professor não possa retornar as sua atividades, a escola pode solicitar um
novo professor substituto. Só é possível solicitar um substituto quando a licença é superior a 30 dias, devido
a isso a turma está tendo aulas, provisoriamente, com um outro professor do Departamento de Matemática.
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 Professores Substitutos
A direção relatou que o número de professores substitutos está aumentando em relação ao de professores
efetivos, e que em 2017 seis professores efetivos se aposentarão. A contratação de novos professores para
estas vagas está em andamento e a UFRJ está priorizando a contratação de professores substitutos para o
CAp e a Educação Infantil, em detrimento dos outros setores da Universidade.
 Merenda escolar
A merenda está sendo servida sem o pão e sem frutas, porque o contrato da firma que fornece o pão está
sendo renovado, e existe uma pendência com a empresa que fornece as frutas. A escola está aguardando a
regularização desta situação, enquanto isto, a nutricionista da escola conseguiu a liberação, através do
restaurante da UFRJ de frutas, e esta negociação está sendo feita semanalmente.
 Ar condicionado
Foi feita a manutenção geral dos equipamentos nas férias, e a peça do gerador foi trocada. A direção
informou que foi feita uma lista com a identificação dos problemas e a empresa responsável pela
manutenção está fazendo os reparos.
 Alunos especiais
A direção relatou a importância de termos hoje no CAp alunos especiais e que duas professoras estão
acompanhando essas crianças. Hoje no CAp temos 50 alunos que apresentam algum tipo de dificuldade e
que seria importante ampliar este acompanhamento também para estes alunos.
 Segurança
Com relação à entrada de um homem na escola no dia 22/02, a direção reconheceu a gravidade do fato e
informou que algumas providências foram tomadas. Por decisão da UFRJ, tanto na Universidade, quanto no
CAp não há mais a contratação para o serviço de portaria e que este serviço esta sendo feito pela equipe de
segurança. Foi sugerido à direção a colocação de uma catraca de segurança e esta possibilidade ficou de ser
estudada pela escola.
2) Melhoria dos Canais de comunicação
 Agilizar informação
A fim de agilizar a divulgação das informações, foi solicitado a indicação de um contato na DG e na DAE,
para ser um canal direto entre a Associação e a escola. Este contato ainda será definido.
 Contato Pais Representantes EFI e APACAp
Com relação à criação de um canal de comunicação com a APACAp, ficou definido que a escola repassará
essa informação para os pais representantes.
 Jubilamento
A fim de que todos possam ser esclarecidos sobre a mudança nos jubilamentos (que não mais ocorrerão por
reprovação letiva), ficou definido com a direção a publicação de um bate papo no blog da APACAp. Como
forma de apoiar a inclusão escolar, foi levantado pela APACAp a possibilidade de uma auxílio estudantil. A
direção relatou que há um Projeto do CAp de assistência estudantil e que este foi encaminhado há um ano ao
MEC. Com relação à Assistente Social, a direção informou que a escola tinha uma profissional, mas que esta
foi devolvida para UFRJ, por direção anterior. No momento, devido a esta devolução, o CAp não tem como
solicitar o retorno de um profissional nesta área.
3) Estrutura física


Quadra de Educação Física
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A construção da quadra foi aprovada e consta no orçamento da UFRJ 2017, todas as etapas foram cumpridas
e o próximo passo é aguardar a liberação da verba para iniciar a obra.
 Área de embarque e desembarque
Até o momento não houve um retorno da CET Rio em relação a solicitação do CAp.
A escola estará encaminhando um novo ofício.
 Laboratório de química
A direção foi informada da doação para o Laboratório de Química e passou o contato do novo coordenador
do setor para a finalização do processo de doação.
 Doação de livros
A direção relatou que a biblioteca esta fechada, porque terá que ser remanejada para uma sala no térreo, e
que escola aceita doação de livros de literatura.
 Banco de pais voluntários
Com relação à criação deste banco a escola sinalizou que um bom início seria começar pelos projetos
coletivos, como o Projeto da Horta.
4) Palestras e debates
A direção continuará com este projeto durante o ano de 2017 e a APACAp sugeriu que fosse feita
novamente uma palestra sobre prevenção ao uso prejudicial de drogas.
5) Projeto Muro da Gentileza (Sugestão de pai do 6º ano)
A direção solicitou que fosse apresentado um projeto com a definição de como ficaria a instalação no muro
do CAp. A princípio foi definido a semana próxima ao aniversário do CAp (20 de maio) para o início deste
projeto.
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