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Resumo da Reunião da APACAp 
 
Data:   11 / 05 /2019                                                                          
Local: Auditório do CAp - térreo 
Hora:  09:45 h às 13:00 h  
Presentes: 64 responsáveis 
 
Pauta 
 
1- Cortes no orçamento da UFRJ: (Reunião APACAp e Pró-Reitoria de 
Planejamento e Desenvolvimento - PR3 - 09 de maio); 
2- Informes:  

• Reforma quadro elétrico/aumento de carga 
• Execução obras emergenciais (alambrado/marquise) 
• Cobertura quadra / Contrato de cessão  
• Grupo Trabalho APACAp 

3- Sugestões / deliberações 
4- Assuntos gerais 
 
Notas da Reunião 
 

A reunião começou às 9:45h, com a direção da APACAp composta por 

Wilson Pessanha, presidente, e os diretores Iaracy Miranda, Julieta Freschi, 

Simone Bessa e Leonardo Sardou.  

Relatora da ata: Patricia Boueri, com apontamentos da diretoria.   

 

Wilson Pessanha abriu a reunião expondo o resumo das informações sobre 

o cenário atual da UFRJ e do CAp, diante dos cortes de créditos orçamentários, 

anunciados pelo MEC, em 30/04/19, apuradas em reunião, realizada com a Pró-

reitora de Planejamento e Desenvolvimento - PR3, na Ilha do Fundão, em 09/05/19 

(ver informe 1, abaixo) 

Em seguida, a Diretora Geral do CAp., Profa. Maria Cristina Miranda falou, 

repercutindo o primeiro tema da pauta e manifestando a preocupação da direção, 

professores e técnicos em relação ao corte de verbas da UFRJ. Disse que, desde 

2014, a universidade vem acumulando uma “involução” orçamentária, com 

contingenciamento de verba. Da universidade, o CAp recebe verba pela rubrica 



“CONDICap” e, outra parte, pelo orçamento participativo, totalizando cerca de R$ 

500 mil/ano. Já os salários e as aposentadorias são pagos diretamente pela UFRJ.  

A diretora registrou que o CAp não pode economizar em obras com 

segurança e em manutenção do prédio como, por exemplo, a reforma da rede 

elétrica, mas que reduziu, nos últimos anos, em consumo e em  investimentos, e 

não vem estabelecendo novos convênios, que não sejam emergenciais. 

A diretora disse, ainda, desconhecer qualquer entendimento em torno de 

greve de servidores federais. Diante do cenário incerto com relação à reversão das 

últimas decisões do MEC, ela não soube precisar qual o prazo para o CAp sentir, 

de fato, os reflexos do atual corte, mas acrescentou que o colégio é uma unidade 

de Educação Básica e tem público e funções específicas dentro da UFRJ.  

Para finalizar, disse ter esperança que o governo reverta o corte, 

anunciando que professores e técnicos da UFRJ e do CAp vão aderir ao Dia 

Nacional em Defesa da Educação, em 15/5/19, conclamando a adesão das 

famílias. 

Informes 

1) Reunião com a PR-3: As obras emergenciais no CAp serão mantidas, 

faltando, apenas, a execução do projeto e orçamento para a cobertura da quadra, 

a saber: 

- Reforma de toda fiação elétrica, com aumento de carga e eliminação 

definitiva do uso de gerador que abastece o sistema de ar condicionado. Essa 

reforma, a ser custeada pela UFRJ e o CAp, está em fase de orçamento, a ser 

feito pelo colégio, e tem caráter emergencial. E o pedido de aumento de força à 

concessionária de energia elétrica só poderá ser feito, após essa reforma.  

 - Reforma do alambrado da quadra de esportes, interditado desde os danos 

sofridos com as fortes chuvas de abril; 

- Reforma da marquise da sala dos professores que sofreu infiltrações, no 

mesmo período; 

- Construção da cobertura da quadra de esporte do CAp: o projeto feito pelo 

Escritório Técnico da Universidade – ETU – está pronto, com valor estimado em 

R$ 700 mil. No entanto, a execução dessa obra exige a atualização do Termo de 

Cessão do prédio, feito pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro à UFRJ. As 

providências para a proposição, encaminhamento e andamento desse processo de 

regularização é de competência da Pró-reitora de Gestão e Governança PR-6. 

2) A APACAp está organizada em Grupo de Trabalho – GTs para atuar com 

o voluntariado dos pais apoiadores. Várias falas nesse sentido marcaram a 



chamada para as mães, pais e responsáveis presentes atuarem e reproduzirem 

esse chamado nos seus grupos de turma.  

Abaixo, os Grupos de Trabalho com os respectivos números de voluntários: 

• GT 1: Cobertura da quadra - 4 voluntárias: Isabel Mello - 19A, Roma 

Lemos - 17B, Suely - 19B, Daniela Albuquerque - 19A;  

• GT 2: Reativação do CNPJ APACAp - 2 voluntárias: Isabel Mello -19A, 

Daniela Albuquerque - 19A, Julieta Freschi - 13A;  

• GT 3: Novo Estatuto APACAp - 3 voluntárias: Daniela Albuquerque - 19ª, 

Simone Bessa - 23C, Patrícia Simoens - 23A; 

• GT 4: Verbas/Emendas Parlamentares - 2 voluntários: Patricia Boueri - 

18A, Daniel Groisman -23A; 

• GT 5: Projeto CAp Popular - 2 voluntárias: Joana Milliet – 18A, Julieta 

Freschi – 13A. 

• GT 6:  Educação Inclusiva – 1 voluntária: Esmeralda Soares – 2º EFI.  

Para ingressar em um dos GTs, acima, entre em contato com a APACAp 

por e-mail: apacap.ufrj@gmail.com, informando seu interesse no GT (número), o 

nome completo (seu e de seu filho (a)), número de celular, ano e turma de seu filho 

(a). Os encontros são presenciais e os grupos atuam com agenda própria, 

associada à mediação que a APACAp faz com a Direção Geral do CAp e UFRJ.  

Sugestões / deliberações 

Como desdobramento das discussões e sugestões dos presentes, o fórum 

de responsáveis votou pelas deliberações, a saber:  

- Elaboração de Nota Pública com a posição da APACAp, contrária ao corte 

de créditos orçamentários nas universidades e institutos federais do país.  

- Arrecadação de dinheiro, entre os presentes, para confeccionar uma faixa 

a ser levada nas Manifestações do Dia Nacional em Defesa da Educação, dia 

15/05/19, pela APACAp. O total arrecado foi de R$ 255,00 e o excedente irá 

completar a compra de quatro (4) dos dez (10) cubos mágicos, solicitados pelo 

Departamento de Matemática para o projeto com alunos do 6º ano.  

Agenda de mobilização das famílias e comunidade CApiana: 

A APACAp conclama seus associados e familiares a participarem das 

Manifestações em defesa da Educação Pública de qualidade, em dois eventos: 

Dia 15/05, quarta-feira: Manifestação do Dia Nacional em Defesa da 

Educação. 
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- Concentração no CAp, às 11 horas, para confecção de cartazes, 

camisetas (leve a sua, preta ou branca!) e gravação de pequenos vídeos 

testemunhais sobre o CAp-UFRJ, com abraço simbólico ao colégio; 

- Saída do CAp, às 13:00, com ponto de encontro no Metrô da Carioca e ida, 

em grupo, para a manifestação na Candelária. 

Dia 18/05, sábado (mesmo dia da Escola Aberta – EFII e EM): parabéns 

aos 71 anos do CAp com abraço e atividades na praça. 

- Cantar parabéns pelos 71 anos do CAp e abraçar o prédio da escola dos 

nossos filhos!!!! 

Concentração, às 10 horas, no CAp para atividades: apresentações de 

alunos, banca de café e bolo, gravação de vídeos testemunhais, distribuição de 

filipetas;  

Ações necessárias para a manifestação da APACAp: confecção de faixa 

para estender na porta do CAp, durante a concentração. A mesma servirá de guia 

para que todos caminhem juntos, durante a manifestação, no centro.  

Informes Gerais: 

O apoio ao projeto – ReciclaCAp, embora não verbalizado, durante a 

reunião, materializou-se pelo tradicional oferecimento café e água gelada, aos 

presentes, sem o uso de descartáveis, como forma de apoio ao Consumo 

Consciente e à Campanha lixo zero, no uso e reuso de materiais não descartáveis 

ou o uso de seus próprios recipientes. 

 

Canais oficiais de comunicação da APACAp:  
Site oficial:  Apacap.org;  
Email oficial: apacap.ufrj@gmail.com;  
Facebook: ApacapOficial;  
Twitter: @apacap1  
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