
Ata Reunião da APACAp 

Às 10:00 do dia 09 de junho de 2018, na sala 01 do CAp UFRJ, situado à R. J.J.Seabra, s/nº, foi 

iniciada a Reunião da Associação de Pais, Alunos e Amigos do CAp UFRJ, atendendo à 

convocação nos canais de comunicação da APACAp (blog, email e página na rede social 

Facebook). A reunião foi conduzida pela presidente, Patricia Boueri, sob a seguinte ordem do dia: 

 Festa Junina  

 Campanha “Vamos Merendar” pelo site de financiamento coletivo Vakinha.com 

 Política de Assistência Estudantil 

 Informes 

 Assuntos Gerais 

A pauta foi abordada com informações e deliberações, conforme descrito abaixo: 

 Festa Junina 

Solicitado que as famílias presentes coletem entre familiares e amigos livros de literatura 

adulta e infanto-juvenil, em bom estado, para serem vendidos na Barraca Caldo & Cultura, 

da APACAp. Com muitos pais novos, a direção da Associação explicou a dinâmica da festa: 

a barraca vende itens (caldos quentes e livros usados, ambos, doados pelas famílias), 

acordados com o Grêmio Estudantil. Essa receita custeia despesas da Associação. Parte da 

renda da barraca é entregue ao Grêmio. Informado que a Festa Junina teve data alterada da 

registrada no calendário escolar (14/07), e acontecerá em 07/07 (sábado). Para os pais do FI 

o ensaio das quadrilhas pelos alunos do EM, que já está acontecendo, é a primeira percepção 

da organização da festa.  

 

 Campanha “Vamos Merendar” pelo site de financiamento coletivo Vakinha.com 

A campanha para doar à cozinha do colégio equipamentos novos (cortador de frios e 

espremedor de frutas), com meta de arrecadar R$ 4 mil, foi atingida em curto espaço de 

tempo e já ultrapassou o valor fixado. Essa foi a primeira iniciativa da APACAp para coletar 

valores nesta modalidade, via site de financiamento coletivo. Durante a campanha, a 

Associação foi informada pela nutricionista da UFRJ, que assessora a merenda ofertada pela 

escola, da necessidade de um liquidificador de 10 litros. Inicialmente a APACAp tinha 

previsto a compra de cortador de frios semi-automático (marca Metvisa), com valor médio 

de R$ 3 mil + um espremedor de frutas industrial (marca Skymsen, modelo EBS Super N), 

no valor médio de R$ 900,00, cujo total norteou a fixação da meta. Posteriormente a 

nutricionista da UFRJ informou que o modelo de cortador de frios usado pela escola – que 

estava recolhido à UFRJ para reparo da lâmina - era automático, no valor médio de R$ 

4.500,00 (marca Metvisa CFA-300) e há necessidade de compra de liquidificador (10 litros, 

inox, marca Skymsen, modelo LS-10MB-N), no valor de R$ 900,00. A demanda de 

equipamentos eleva o total da compra para R$ 6.300,00, sem valor de frete. As loja mais 

baratas estão nos Estados de São Paulo e Santa Catarina.  

A nutricionista da UFRJ encaminhou à APCAp, em 08/06/2018, uma lista de itens 

(cronômetro, jarras, facas, colheres, bandejas, tabuleiros e caixa plástica) que totalizam 34 

peças que também faltam na cozinha. Essa lista já tramita na UFRJ como solicitação de 

compra.  



Os presentes deliberaram que a Vakinha aberta deve comunicar às famílias os fatos 

explicados acima, via canais de comunicação da APACAp, e manter a arrecadação aberta 

por mais uma semana - a contar da data de informe às famílias – para tentar atingir a nova 

meta de R$ 6.700,00 (fretes inclusos). A APACAp vai orçar a lista de itens recebida e 

avaliar a realização de nova iniciativa de financiamento coletivo para compra dos materiais.  

 

 Política de Assistência Estudantil 

O CAp UFRJ não tem redigida e nem implantada uma Política de Assistência Estudantil que 

contemple as famílias/alunos em condição de vulnerabilidade. Pais presentes às reuniões da 

APACAp, ao longo dos anos, relatam episódios em que a evasão dos alunos, colegas dos 

filhos, acontece por falta de amparo do colégio. Esse tema voltou a ser abordado na reunião 

da APACAp com a Direção Geral, em 06/04/2018 (ata disponível no blog da APACAp, em 

https://apacap.org/2018/05/27/informes-apacap-maio-2018/). Nesta ocasião a Associação foi 

informada que o diagnóstico (socioeconômico) 2018 das famílias já estava tabulado pelo 

colégio e a Direção Geral já mantinha contato com a unidade da UFRJ responsável pela 

elaboração, aplicação e avaliação da Política de Assistência Estudantil que vige na 

universidade. A APACAp manifestou disponibilidade de participar da primeira reunião 

sobre o tema que aconteceria entre a com a DG – Direção Geral –  e UFRJ. A reunião já 

tinha sido solicitada pelo colégio, mas ainda não marcada.   

O tema se torna mais relevante porque no Edital de Acesso ao CAp 2018/2019 constará, 

pela primeira vez, as cotas racial e de renda para candidatos ao 6º EF II e 1º EM.  

Foi deliberado pelos presentes que a APACAp mantenha a postura de cobrar a formulação 

da Política de Assistência Estudantil para o CAp UFRJ, oferecendo participação na redação 

dessa política pública, e mobilizando as famílias para compor um Grupo de Estudo – GT - 

que atue presencialmente nos encontros sobre o tema promovidos pela Direção Geral e 

UFRJ. A chamada para composição do GT será feita pelos canais de comunicação da 

APACAp.  

A Associação vai solicitar à Direção Geral que torne público o diagnóstico socioeconômico 

2018 das famílias com filhos matriculados no colégio, e esclareça quais recursos estão 

atualmente disponíveis para atender às demandas sinalizadas pelo documento.  

 

 Informes: 

- A colégio discutiu e deliberou nos COPes de 22 e 29/05 que no Edital de Acesso 

2018/2019 constará cotas de renda e racial para os candidatos aos 6º FII e 1º EM.   

- A APACAp aguarda o retorno da Direção Geral sobre a entrega de projeto e orçamento 

da cobertura da quadra do colégio. Na reunião com a DG, em 06/04/2018, foi informado 

que o  ETU – Escritório Técnico Universitário – marcou para maio a entrega do projeto e 

custo da obra. Com esses dados a Associação vai formalizar à reitoria da UFRJ o pedido da 

obra, em caráter de urgência, baseado na antiguidade da demanda inúmeras vezes pleiteada 

pelas famílias e nunca atendida. O valor do projeto fixado por unidade da UFRJ vai orientar 

também a iniciativa de mobilizar a comunidade escolar para envio de pedidos de emendas 

parlamentares à bancada de deputados federais e senadores do Estado do Rio de Janeiro, 

com objetivo específico de custear a obra de cobertura da quadra de esportes do CAp UFRJ.  

 

https://apacap.org/2018/05/27/informes-apacap-maio-2018/


 Assuntos Gerais 

 

- Pais apontaram a necessidade da APACAp estabelecer mecanismo de contribuição 

financeira contínuo que gere caixa financeiro para arcar com demandas sinalizadas pelas 

famílias e colégio. Foi deliberado que a Associação vai avançar na formulação dessas 

iniciativas. Atualmente a única forma de arrecadação de recursos é durante a Festa Junina, 

na Barraca Caldo & Cultura. As doações de itens ao colégio acontecem de forma pontual, 

através da mobilização das famílias, via os canais de comunicação da APACAp, sempre 

para fins específicos. A Associação experimenta pela primeira vez o financiamento coletivo 

virtual, mediado pelo site Vakinha.com.  

- Mãe de aluno do 1º EF I com diagnóstico de autismo compartilhou experiência de 

recepção positiva do colégio em relação aos alunos portadores de necessidades especiais. 

Registrou que possui conhecimento e acesso a informações sobre o tema que já compartilha 

com o colégio e prevê necessidade de aprofundamento dessa parceria. Manifestou surpresa e 

apreensão pelo CAp não dispor, anterior a 2017, de experiência de ensino, pesquisa e 

extensão no campo da Educação Especial e de Altas Habilidades.  

- Pais que entraram na escola este ano manifestaram surpresa pelo CAp UFRJ manter a 

decisão de não ministrar aulas de inglês e informática no primeiro segmento da Educação 

Básica (1º ao 5º EF I), sem apresentar pesquisas e diagnósticos internos que confirmem a 

manutenção dessa orientação pedagógica. As perguntas encaminhadas à escola, nesse 

sentido, foram respondidas de forma padrão, desconsiderando o valor do questionamento e 

as pesquisas atuais sobre os temas, além da experiência exitosa tanto em escolas da rede 

pública quanto privada.  

- Registrada a necessidade do colégio dar visibilidade às pesquisas e projetos que a UFRJ 

(faculdades e departamentos) desenvolvem no colégio. Em relação a inexistência de acesso 

on line aos boletins, via portal do colégio, por exemplo, foi sugerido que o programa de 

“empresa juniors” de TI vinculada à UFRJ desenvolva no CAp projeto para suprir as 

demandas dedicadas da gestão escolar na área de informática. Foi questionada a presença de 

pesquisadores das faculdades de Psicologia, Assistência Social e outras realizando pesquisas 

no campo da Educação Básica, dentro do CAp. A Associação desconhece tais iniciativas e 

foi deliberado que o questionamento será levado à Direção Geral, com vistas a informar as 

famílias e toda a comunidade sobre esse tema.  

- Sugerido por pai do EM que folha impressa sobre a existência e missão da APACAp seja 

anexada ao envelope de documentos de matrícula enviado às famílias, incluindo campo de  

autorização para que contato pessoal seja fornecido à Associação, compondo banco de dados 

que melhore a comunicação entre a escola e as famílias. 

Estiveram presentes à reunião 12 mães e pais, sendo seis com filhos matriculados no 1º FI; uma 

com filho no 2º FI; uma com filha matriculada no 7º FII; três com filhos matriculados no 1º EM; e 

uma mãe com filha matriculada no 2º EM.  

 

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2018. 


