RESUMO REUNIÃO DIREÇÃO DO CAp
Data: 08/11/2017

Horário: 11h

Local: Colégio de Aplicação - gabinete

Convocados presentes:
DIREÇÃO DO CAp
 Cristina Miranda
 Graça Reis
DIREÇÃO DA APACAp
 Marcia Hott
 Patricia Boueri
 Luciene Lopes

PAUTA DA REUNIÃO
 CANTINHO DA GENTILEZA
 COBERTURA DA QUADRA DE ED. FÍSICA – reunião Escritório Técnico Universitário (ETU)
 GERADOR - LIGHT
 POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
 DOAÇÃO COMPUTADORES
 HOMENAGEM MÁRIO ALBERTO SILVA NETO

ANOTAÇÕES DA PAUTA
CANTINHO DA GENTILEZA
Aprovação de layout do espaço. Definada a remoção de 3 cadeiras para colocação das placas com gancho.
APACAp será responsável pela lavagem dos uniformes que estão na DAE. Sugerido que o banner em
homenagem ao Mario Silva Neto seja colocado no espaço e depois ao Lab. de Química.
COBERTURA DA QUADRA DE ED. FÍSICA
Direção Geral vai agendar reunião com o ETU e chamar APACAp para participar. Marcar agenda em 2017.
Apurar no que resultou a visita dos engenheiros que estiveram no colégio. Pedir prioridade para orçar a
cobertura e agilizar tramitação na universidade. Apontado que a construção de uma cozinha industrial para
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serviço da merenda/refeição é a prioridade seguinte do CAp.

GERADOR – LIGHT
Direção pondera que o gerador não deve ser mexido nesse momento porque atende ao colégio e
orçamento está restrito para novas obras.
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
Colégio está concluindo o levantamento socioeconômico dos alunos e terá diagnóstico mais preciso para
levar à reitoria. O UFRJ não prevê assistência estudantil para o CAp, mas com o resultado do estudo será
possível encaminhar o assunto de forma propositiva.
DOAÇÃO COMPUTADORES
A doação de computadores para o colégio intermediada pela APACAp esta em fase final. Pendência: acertar
agenda de entrega.
HOMENAGEM MÁRIO ALBERTO SILVA NETO
Homenagem acolhida. A direção sugeriu a colocação do banner no Cantinho da Gentileza durante a fase de
abertura do espaço. APACAp sugeriu que depois o banner seja fixado no Laboratório de Química.
ASSUNTOS FORA DA PAUTA
ARTICULAÇÃO POLÍTICO-PARLAMENTAR
Direção sugere que a comunidade seja mobilizada para fazer contato com parlamentares da bancada do
Estado do RJ, no Senado e Câmara dos Deputados, para pedir verbas para o CAp UFRJ via emenda
parlamentar. Mobilização semelhante de outros CAp e Colégio Pedro II resultam em recebimento de
recursos para viabilizar projetos previamente definidos. Pendências: definir projetos e iniciar mobilização.
REUNIÃO CONDICAP 2017 – VIÇOSA
Direção informa que participará da próxima reunião do Conselho Nacional dos Dirigentes do CAp
abordando a Reforma do Ensino Médio. Aproveitará a oportunidade para apurar entre os pares os
mecanismos de financiamento já utilizados via Associação de Pais e Responsáveis.
AVALIAÇÃO DO CANAL (WHATSAPP) APACAP - PAIS REPRESENTANTES DO FI - MEDIAÇÃO DAE.
Apacap e Direção avaliaram como positiva a experiência de criação do whatsapp dedicado aos pais
representantes do FI, com a melhoria da comunicação. Esclarecido que o funcionário da DAE (Edmilson)
não participa do grupo, sendo acessado por whatsapp pessoal para consultas/resposta e encaminhamento
de providências.
JACAP – JORNADA ACADÊMICA DO CAP COM AUDIÊNCIA DAS FAMÍLIAS
Direção quer melhorar a divulgação das realizações (pesquisas, projetos, publicações) produzidas pelos
professores do CAp convidando as famílias para assistir às próximas Jornadas Acadêmicas. A presença das
famílias já é bem-vinda, mas a partir da próxima edição o convite será reforçado.
O QUE É PLENÁRIA PEDAGÓGICA?
A Direção esclareceu tratar-se de espaço para os professores colocarem em debate todos os assuntos
considerados importantes na rotina de trabalho, dentro e fora de sala de aula. A experiência comum nos
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CAp impacta positivamente na dinâmica do ensino-aprendizagem. A APACAp reiterou que mesmo famílias
antigas no colégio também não têm noção do que é este evento. A direção sugeriu explicar o evento
colhendo “falas” dos professores, com diferentes tempos de carreira no CAp, para poder esclarecer e
dimensionar às famílias o impacto da Plenária na vida do colégio.
ESCLARECIMENTO SOBRE CÓDIGOS DE VAGAS PARA O CAp
A direção vai reunir-se com a Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) para esclarecer diferença no número de código
de vagas para professores do CAp.

AÇÕES
CANTINHO DA GENTILEZA – Instalar, lavar roupas e fazer campanha (aproveitar período de matrículas).
COBERTURA DA QUADRA DE ED. FÍSICA - Marcar reunião com ETU em 2017.
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – tabulação da pesquisa perfil socioeconômico dos alunos.
DOAÇÃO COMPUTADORES – providenciar entrega.
ARTICULAÇÃO POLÍTICO-PARLAMENTAR - definir projetos e iniciar mobilização.
REUNIÃO CONDICAP 2017 – VIÇOSA – conhecer formas de financiamento via Associação de Pais.
O QUE É PLENÁRIA PEDAGÓGICA? - colher “falas” dos professores.
ESCLARECIMENTO SOBRE CÓDIGOS DE VAGAS PARA O CAp – retorno da PR-4.
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