
                                                      

RELATO SOBRE A REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DO CAP UFRJ – 
CONDIR 

DATA  04 / 12 / 2018 
O Conselho Diretor é o órgão máximo deliberativo do CAp UFRJ, criado pelo 

Regimento do Colégio e aprovado pelo Consuni – Conselho Universitário -, em 
27/07/2018. O colegiado aprecia e delibera sobre questões pedagógicas e administrativas. 
A comunidade escolar está representada no CONDIR através do Diretor e o Vice-Diretor, 
de um Diretor Adjunto de Ensino (DAE), um Diretor Adjunto de Licenciatura, Pesquisa 
e Extensão (DALPE), pelos Coordenadores dos Setores Curriculares, por três Técnicos 
Administrativos, por três representantes dos alunos e por dois representantes das famílias 
(APACAp). Todos os membros do CONDIR têm direito a voz e voto. Os conselheiros se 
reúnem quinzenalmente no CAp, salvo agenda excepcional, de 14h às 17h.  Registramos 
neste resumo os assuntos que são de interesse das famílias. Este relato tem finalidade meramente 
informativa. 

 
INFORMES DA DIREÇÃO GERAL 
- A reitoria da UFRJ firmou convênio com o BNDES para formatar modelos de parceria 
com a iniciativa privada. A ideia é ceder terrenos de propriedade da UFRJ, que estejam 
disponíveis, em troca de obras prediais demandadas pela universidade. Os terrenos seriam 
cedidos somente mediante a entrega das obras concluídas. Como exemplo foram citados 
terrenos na Praia Vermelha e na Ilha do Fundão que seriam cedidos em troca da 
construção de restaurantes universitários e residências para estudantes. O objetivo é usar 
o patrimônio da UFRJ para atender melhor a comunidade. A construção/transferência do 
prédio da Faculdade de Educação, atualmente na Praia Vermelha, para o Campus Fundão, 
faz parte do plano de construções a serem incluídas nas possíveis parcerias. A realização 
desse projeto enseja também construção do prédio do novo CAp, que vai migrar junto 
com Faculdade de Educação para o Campus Fundão, quando esses prédios forem 
construídos.  
 
- Confirmado o concurso para preenchimento de vagas de professor efetivo para as 
disciplinas de Matemática (duas vagas), Música (uma vaga) e Educação Especial (uma 
vaga). Edital sai até o final de 2018. 
 
- A colação de grau doo alunos do 3º ano do Ensino Médio acontece em 17/dez/2018, às 
14h, no Auditório Roxinho, no Campus Fundão.  
 
INFORMES da APACAp 
Associação comunicou a eleição de nova diretoria realizada em 29/11 e apresenta os pais 
voluntários eleitos. 
Durante a eleição foi realizada pesquisa sobre os canais de comunicação da APACAp e 
do CAp que as famílias conhecem e consultam para obter informações confiáveis sobre 



o colégio. Participaram da pesquisa 141 mães/pais/responsáveis. O resultado demonstra 
que a página virtual da escola na internet – portal do CAp – é acessado por 122 pais; 
seguido da página do colégio no Facebook – 73 pais; página da APACAp no Facebook – 
63 pais; e apenas 42 pais confirmaram ter cadastro no blog da APACAp. Do total de pais 
entrevistados 129 estão cadastrados no aplicativo whatsapp criado pelos pais da turma do 
filho/filha.  
A Associação avalia que melhorar a comunicação com as famílias permanece sendo um 
desafio da escola e da APACAp.  
 
Informes dos Setores Curriculares 
 
- Palestra aberta à comunidade A EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL: DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS, e será realizada no dia 06/12, no CAP, das 18h às 21h. O evento é 
parte da atividade de final do Curso de Especialização Saberes e Práticas da Educação 
Básica – CESPEB -. Para saber mais sobre o CESPEB acesse 
http://cap.ufrj.br/images/PDF/PPP.pdf , página 4.  
 
 
MULTIDISCIPLINAR (FI – 1º ao 5º ano) 
 
- Criação da Comissão sobre Educação Especial com grupo de trabalho multidisciplinar 
para discutir questões referentes ao tema. Famílias estão convidadas a participar da 
Comissão. Informações na DAE.  
 
PAUTA - Ordem do Dia: 
 
Provas de segunda chamada – debate sobre a mudança na aplicação das provas de 
segunda chamada. Até 2018 as provas são aplicadas na semana seguinte à semana de 
provas, no contraturno. A sugestão em debate propõe a realização das provas de segunda 
chamada em dois sábados consecutivos, posteriores à semana de provas, aplicadas por 
técnicos administrativos, com a presença da DAE. A proposta objetiva menor impacto 
nas atividades realizadas no contraturno – aulas de reforço e projetos, por exemplo - que 
precisam ser suspensos para a aplicação das provas; também retirar 
os alunos da “zona de conforto”, que com a facilidade de acesso à realização da prova 
muitas vezes optam por não fazer a prova na semana regular das avaliações; mudar a 
relação do aluno com as provas etc. Em debate a questão dos alunos que realmente ficam 
doentes e teriam que fazer mais de uma prova no mesmo dia (sábado); a eficácia da 
alteração X fortalecer o cumprimento das regras para obtenção da prova de segunda 
chamada etc. O tema volta à pauta para votação no próximo condir, em 11/12.  
 
Para saber mais sobre regras para pedido de 2ª chamada acesse: 
http://cap.ufrj.br/images/PDF/NORMAS_DE_AVALIA%C3%87%C3%83O_CAp_201
7.pdf 
 
 
Calendário 2019 – A minuta do calendário está em análise nas Diretorias e Setores 
Curriculares para comentários e aprovação. A questão da mudança na aplicação das 
provas de segunda chamada impacta na organização do calendário. O tema volta à pauta 
para votação no próximo ConDir, em 11/12. 
 

http://cap.ufrj.br/images/PDF/PPP.pdf
http://cap.ufrj.br/images/PDF/NORMAS_DE_AVALIA%C3%87%C3%83O_CAp_2017.pdf
http://cap.ufrj.br/images/PDF/NORMAS_DE_AVALIA%C3%87%C3%83O_CAp_2017.pdf


Divisão de turmas de segundo e terceiro ano do EF I – aprovada a divisão do 3º ano 
do EF I em três turmas para atender à demanda sinalizada pelo Setor Curricular 
Multidisciplinar, com foco na dinâmica da Educação Especial. Desde o ano de 2017 o 
colégio recebe alunos com necessidades especiais. Essa realidade impacta as práticas 
pedagógicas e a arquitetura das instalações. No ano passado o Conselho Pedagógico – 
COPe - decidiu manter três turmas no 2º ano do EFI. A decisão agora se estende ao 3º. 
Ano. A Direção Geral frisou que o colégio tem uma política de Educação Inclusiva que é 
ter dois professores para estar com o aluno com necessidade especial e assegurar uma 
“sala de recursos” para receber o aluno que precisa estar fora da sala de aula.  Essa decisão 
do ConDir vai demandar a contratação de quatro professores do Setor Curricular 
Multidisciplinar e um professional do Setor de Orientação Educacional.   
 
 
 
  
 

 

 

 


