CONSELHO PEDAGÓGICO DO CAp UFRJ
DATA 07 / 11 / 2017
O Conselho Pedagógico reúne professores, técnicos e alunos – e responsáveis (APACAp), como
ouvintes – para discutir e deliberar sobre assuntos pedagógicos e administrativos. O COPe é presidido pela
Direção Geral. Os conselheiros se reúnem quinzenalmente, salvo agenda excepcional, de 14 às 17h, sem
interrupção.
Registramos neste resumo os assuntos que são de interesse das famílias.
INFORMES da DIREÇÃO GERAL
- Eleição da nova diretoria - requer esforço de toda a comunidade para montar calendário e promover
eleição apontada para o dia 24/11.
- Possibilidade de deflagração da greve dos técnicos administrativos vai exigir participação de todos os
professores para rever práticas nas duas últimas semanas de aula. Direção e setores curriculares apontam
ações diversas (não liberar alunos mais cedo; restringir as festas fora de sala de aula; evitar que alunos
permaneçam no contraturno, sem necessidade; reforçar cuidado com materiais pessoais em sala etc.) para
ajudar na rotina, na ausência dos técnicos, e sugerem que a Direção Geral envie comunicado aos setores
caso a greve seja confirmada.
- Regimento do CAp. Concluída a leitura do documento, feito apontamento e mantido no futuro CONDIR o
número de dois assentos de conselheiros para os pais, com direito a voz e voto.
INFORMES da DAE - Direção Adjunta de Ensino
- Definidos os calendários da 3ª Certificação para o 3º EM, de 15 a 21/22, e o de Segunda Chamada.
INFORMES da COMISSÃO CAP 70 ANOS
Primeiro encontro para gravações de testemunhais acontecerá em 25/11/2017, no CAp, entre 11 e 13h.
Tema: “20 anos de ENCENAÇÃO” (*).
(*) Projeto de artes cênicas do CAp UFRJ
Informes dos setores acadêmicos
MULTIDISCIPLINAR (FI – 1º ao 5º ano)
Relato sobre dificuldade de regular o uso da quadra de esportes para os alunos do FI. Registra que alguns
alunos mais velhos não respeitam os dias e horários combinados, ocupando a quadra e atrasando o jogo de
bola dos menores.
ARTES CÊNICAS
- Informe que a paralisação dos docentes em 10/11 foi aprovada em reunião do Conselho de Unidade (CAp)
que decidiu pela excepcionalidade do 3ºEM que tem calendário de provas para cumprir.

