CONSELHO PEDAGÓGICO DO CAp UFRJ
DATA 28/11/2017
O Conselho Pedagógico reúne professores, técnicos e alunos - e responsáveis
(APACAp), como ouvintes – para discutir e deliberar sobre assuntos pedagógicos e
administrativos da escola. 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
- O concurso para professores substitutos contabiliza número elevado de inscrições: para o
setor de Ciências Biológicas foram 126 inscritos e para o setor de Química foram 43 inscritos;
- A respeito da greve geral do dia 5 de dezembro já deflagrada, a escola informa que está
esperando uma posição da UFRJ e diz que caso a questão do transporte não seja um
impedimento para docentes e discentes é possível que haja aula. Pensando antecipadamente
em uma solução, ela solicita aos setores acadêmicos que cuidem dos seus calendários de
provas e pensem em alternativas;
- A atual direção do CAP foi reeleita para mais dois anos de mandato com 95,7% dos votos;
- O Regimento do CAp ainda não foi aprovado e possivelmente poderá ser marcado um COPe
extraordinário para que ele seja aprovado ainda este ano.

INFORME da DALPE - Direção Adjunta de Licenciatura e Pesquisa e Extensão
- A JACAp – Jornada Acadêmica – acontecerá no próximo sábado, dia 2 de dezembro, e já está
com mais de 20 trabalhos inscritos. A JACAp acontecerá no Cap a partir das 9h.

INFORMES da DAE - Direção Adjunta de Ensino
- Os professores devem encaminhar as notas dos alunos até 48 horas antes da data do
conselho. Houve professores que não fizeram isto e chegaram no dia do conselho sem ter
fechado essas notas;
- Solicitado aos docentes que enviem para a DAE e SOE a frequência dos estudantes na
recuperação, principalmente dos que estão em recuperação por falta, visto que muitas vezes
essa informação não aparece no boletim. Aparecem apenas as notas, mas que mesmo sendo
maiores que 6 (seis) é preciso ter a frequência mínima de 75%. E aí aluno e DAE não sabem o
porquê do aluno ter ficado em recuperação. Solicita ainda que os professores comuniquem a
DAE caso algum aluno falte às aulas de recuperação para que o setor possa entrar em contato
com as famílias;
- Solicitado aos docentes presentes para que enviem as orientações de estudos deixando a
listagem na xerox ou na DAE;
- Pedida a colaboração de R$50,00 para a cesta de Natal dos funcionários. A contribuição é
facultativa.

INFORMES da COMISSÃO CAp 70 ANOS
- Neste último sábado, dia 25/11, aconteceu o primeiro encontro para início das gravações do
abecedário capiano. Agradecida a presença de todos e, principalmente, a presença e parceria
dos representantes da APACAp;
- Parabéns ao setor de Matemática pelo resultado dos alunos na OBMEP. Registro que a exaluna do CAp, Silvia Brukcs, faz parte da organização da Olimpíada.

Informes dos setores acadêmicos
MULTIDISCIPLINAR (FI – 1º ao 5º ano)
- Em 2018 serão três turmas de 2º ano de Ensino Fundamental, mas que não sabe se isto irá
permanecer em 2019. Nesse momento a decisão é apenas para o ano que vem. Tudo será uma
experiência e dependendo do resultado poderá se repetir ou não;
Diversas ações sobre “Educação Inclusiva” estão sendo empreendidas pelo SOE, como
palestras e debates, por exemplo, a fim de que os profissionais envolvidos participem.
Infelizmente o quórum de docentes presentes na última palestra foi insatisfatório, o que foi
considerado preocupante;
- Nenhum setor não poderá condicionar a estrutura das salas para poder receber as três
turmas do 2º ano do EF I a não ser que seja de extrema necessidade e relevância.

MATEMÁTICA
- Setor informa sobre as medalhas e títulos que alguns alunos receberam por terem
participado da última OBMEP e parabeniza os mesmos. Entre prata e bronze, foram quatro,
além dos títulos de menção honrosa;
- Solicita que a prova de recuperação do 9º ano seja realizada na 6ª feira dia 8 de dezembro;
- DAE justifica o pedido informando que há um grande número de alunos em recuperação em
Matemática e Ciências e por este motivo a mudança na data da prova.

MÚSICA
- Setor concorda com a divisão das duas turmas do 2º ano do EF I em três turmas e está se
preparando para essa demanda.

ARTES VISUAIS
- Setor é a favor das três turmas de 2º ano do EF Il se o mobiliário da sala for modificado.

