
 

RESUMO REUNIÃO DIREÇÃO DO CAp 

Data:  14/ 08/2018                                                                                  Horário:10h 

Local: Sala da DG - CAp 

 

Convocados presentes: 

DIREÇÃO DO CAp 

 Profa. Maria Cristina Miranda 

 Porfa. Graça Reis 

DIREÇÃO DA APACAp 

 PatriciaBoueri 

 Luciene Lopes 

 

PAUTA DA REUNIÃO 

 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES 

 CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EFETIVOS 

 REGIMENTO DO CAP 

 ATIVIDADES 70 ANOS DO CAP 

 OBRAS DURANTE AS FÉRIAS JUL_2018 

 VAKINHAAPACAP_EQUIPAMENTOS PARA COZINHA 

 

ANOTAÇÕES DA PAUTA 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

Avança devagar e incerto o tema Assistência Estudantil no CAp. O avanço é que a aproximação do colégio 
com a PR7 (Pró Reitoria de Assistência Estudantil) mobiliza a Universidade  parabuscar apoio e verba no 
CONDICAp (Conselho Nacional dos Dirigentes das Escolas de Educação Básica das Instituições Federais de Ensino 

Superior) eno Fórum de Reitores das IFES. De mais concreto há estudo para que um prof. do Serviço Social 
passe a dar expediente no colégio. Não será lotado no CAp, mas atuará como a nutricionista Bruna que 
pertence ao Refeitório Universitário e orienta a cozinha do CAp no serviço de merenda aos alunos. 

Sobre a vinda desse profissional ainda não há nada certo. 

 

COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES 

A grande notícia é que o ETU (Escritório Técnico Universitário) se comprometeu a cobrir a quadra 
poliesportiva nas férias de Jan/2019. O projeto antigo foi revisto, orçado e tem aval da Prefeitura.  



A profa. Cristina Miranda deu a notícia com ar cético sobre ter verba para a obra, mas garantiu que o 
processo está finalizado.  

Sugerimos um abaixo assinado de pressão para a reitoria. Sobretudo se houver notícia sobre mais cortes de 
verbas n UFRJ. 

 

CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EFETIVOS 

Outra boa notícia é que o colégio recebeu 11 novos profs. efetivos (concursados), 1 assistente de alunos e 1 
técnico administrativo, também concursados. Essas vagas foram abertas devido à aposentadoria, muitas, 
desligamento - um, apenas - e aguardavam a posse de aprovados do quadro administrativo no último 
concurso. Foram contempladas as disciplinas de Sociologia, Filosofia, Espanhol, Português, Inglês, Artes 
Cênicas, Artes, Geografia, História, Multidisciplinar e SOE. A disciplina de Espanhol recebeu um professor 
redistribuído da rede federal de ensino.  

Está pronto o edital para concursode preenchimento de uma vaga de prof. de Educação Especial, 
aguardando o calendário eleitoral permitir a publicação. Esse profissional vai se juntar aos 5 professores 
que já atendem os alunos do Multidisciplinar (2 profs. para o 1ºano e 2 profs. para o 2º ano) e EFII (1 prof. 
para o 6º ano). 

 

REGIMENTO DO CAP 

O Regimento do CAp deve ser votado nas próximas sessões do Consuni (Conselho Universitário).  

A Direção Geral sugeriu que a representação das famílias no futuro Condir esteja vinculada à APACAp. As 
mães, pais e responsáveis terão dois assentos no colegiado com direito a voz e voto.   

A APACAp informou que talvez seja necessário atualizar o seu Estatuto para orientar a escolha dos pais 
representantes no Condir.  

 

ATIVIDADES 70 ANOS DO CAP 

Uma exposição e um Ciclo de Palestras são as próximas atrações na comemoração dos 70 Anos do CAp. A 
exposição acontecerá no espaço da Decania do CFCH, na Praia Vermelha. 

O Ciclo de Palestras está programado para acontecer em outubroe para escolher o tema a Direção 
Geralpediu que a APACAp faça uma consulta às famílias. Ficou acertado que ao menos uma palestra 
acontecerá no sábado e outra no dia de semana. A princípio estão previstos três encontros que vão reunir 
pais, professores, convidados, alunos e funcionários.  

 

OBRAS DURANTE AS FÉRIAS JUL_2018 

O colégio recebeu obras de reforma e infraestrutura nas férias. Foram retirados os armários do auditório 
grande e do novo mini auditório, no segundo andar. O novo mini auditório ganhou carteiras novas.Uma 
manta asfálticafoi aplicada na laje do Clube de Ciência, que tem nova arrumação. No trecho do telhado que 
infiltrava a parede do auditório grande e da DAE, no primeiro andar, também foi colocada uma manta 
impermeabilizante. 

 

VAKINHAAPACAP_ EQUIPAMENTOS PARA COZINHA 

A APACAp informou que a Vakinha “Vamos Merendar” mobilizou 90 famílias do colégio e arrecadou entre 
10/05/2018 a 30/06/2018, o total de R$ 7.210,00, batendo a meta de Vakinha: R$ 6.700,00. O valor sacadofoi de R$ 
6.693,56, descontados o percentual do site de financiamento coletivo (6,4%), o valor cobrado de cada doação (R$ 
0,50) e os saque do dinheiro (R$ 10,00). Os equipamentos estão sendo orçados e vão chegar ao CAp em setembro.  



 

ASSUNTOS FORA DA PAUTA 

Espaço da Gentileza vai ganhar cabide para “Achados e Perdidos” 
Por sugestão da DAE, através do técnico administrativo Edmilson, a APACAp vai instalar mais um cabide no 
Espaço da Gentileza para expor os casacos que são perdidos no colégio e as famílias não voltam para 
procurar. A ideia é que uma vez expostos, com a identificação de que se trata de peça deixada no colégio, o 
próprio aluno pegue-a de volta. No final de cada ano letivo a DAE informa às famílias que há roupas e 
objetos deixados no colégio. Os pertences não retomados são doados para instituições de promoção social. 

 

AÇÕES 

Visita à biblioteca 
Visitamos a biblioteca para ver a arrumação do novo espaço que se mudou do segundo andar para o térreo, 
com redução da área de72m² para 39m².  Na última visita, no começo do ano letivo, as bibliotecárias Ana 
Lúcia e Leni apresentaram os projetos contínuos, as realizações de 2017 e apontaram a falta de uma mola 
na porta de entrada. Mobilização da APACAp fez família de aluna do EFI doar a mola que garante a boa 
refrigeração do ambiente. Na ocasião faltava também um suporte para a TV usada no Projeto de Leitura, e 
voltamos para saber se o local de instalação do suporte de parede estava definido. Ponderamos que o local 
inicialmente sugerido era uma viga de sustentação que não pode ser perfurada. A bibliotecária Leni 
informou que o local dos extintores de incêndio está sendo revisto e vai liberar trecho de parede que pode 
receber o suporte, mas revelou que agora a TV de 32” está quebrada. O projeto está usando uma TV de 22 
polegadas. 

 

 


