
                                             

INFORMATIVO APACAP 
 

REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DO CAP (CONDIR)1 - 16/04/2019 
 REUNIÃO DA APACAP COM A DIREÇÃO GERAL DO CAP (DG) - 30/04/2019 

 

Neste relato, a APACAp registra assuntos de interesse das famílias, tratados em duas reuniões recentes, 
referentes a informes, esclarecimentos e encaminhamentos acerca de temas objeto de discussão, dúvidas 
ou demandas oriundas de pais e responsáveis do CAP e/ou pautados pela diretoria da APACAP nessas 
ocasiões: 

- Agradecimentos:  

Na reunião do CONDIR do dia 16/04, a Direção Geral (DG) do CAp-UFRJ agradeceu a participação de todos 
que estiveram presentes no colégio, quando da chuva torrencial que se abateu sobre a cidade, no dia 08/04, 
ao professor de Desenho Geométrico, Marcelo, que permaneceu na escola, junto com alunos, técnicos e 
bolsista até o amanhecer do dia seguinte. Do mesmo modo, agradeceu a parceria da APACAp, fato que 
possibilitou que todos os informes chegassem o mais breve possível aos pais, responsáveis e alunos.  

- Problemas de infraestrutura e questão da quadra 

Na reunião do Condir do dia 16/04 e, posteriormente, em reunião com a diretoria da APACAp, a Direção 
Geral do CAp trouxe informações sobre necessidades e problemas de infraestrutura da escola: 

Em razão das fortes chuvas de abril, parte do alambrado da quadra, que já estava interditado, teve sua 
situação agravada; a marquise da sala dos professores apresentou pontos de infiltração, assim como alguns 
dutos da parte elétrica. Em função disso serão realizadas obras para recuperação do alambrado e da 
marquise, por terem caráter emergencial. Em relação à rede elétrica, esta foi inspecionada pelo escritório 
técnico de projetos da UFRJ e será iniciada uma reforma para troca de toda a fiação, cabos e quadro de 
entrada de energia. Tal obra será feita ao longo do ano letivo, sem necessidade de interrupção das aulas.  

Em relação ao projeto para modernização e cobertura da quadra de esportes, a DG informou que o projeto 
já tem planta aprovada e custo estimado em R$700.000,00. Entretanto, há necessidade de regularizar a 
cessão do imóvel do CAp junto à prefeitura, fato que vem trazendo atrasos ao processo licitatório. Sobre a 
cobertura da quadra, a APACAp informou que um responsável do EFI entrou em contato com a associação, 
indicando o contato de um deputado federal que teria Verba de Bancada Parlamentar a ser aplicada no CAp 
para esse fim. 

- Processo de contratação de novos professores para o EF  

Na reunião do Condir do dia 16/04, a DG informou que recebeu uma notificação do Ministério Público 
Federal relativa à uma denúncia sobre a falta de professores substitutos no Ensino Fundamental I. Além 
disso, a escola também foi questionada quanto à carga horária de trabalho dos professores e tempo em sala 
de aula. A DG informou que os professores já foram contratados para suprir as turmas desse segmento e 
que os esclarecimentos necessários foram encaminhados ao MPF pelo CAp, ressaltando que o processo de 
trabalho dos professores envolve atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
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- Grupos de Trabalho APACAp  e voluntariado 

Na reunião do Condir do dia 16/04, a APACAp informou da criação de grupos de trabalhos (GT) com mães, 
pais e responsáveis voluntários, para buscar trazer melhorias à escola. Tais grupos de trabalho se dividem 
em temas como a “cobertura da quadra de esportes/infra-estrutura”, “elaboração e projetos para captação 
de verbas oriundas de emendas parlamentares”, e “apoio ao projeto CAp popular”, dentre outros. Além 
disso, foi constituído um GT para atualização e revisão do estatuto da APACap e regularização do CNPj.  

- Demandas e sugestões das famílias 

Na reunião do Condir do dia 16/04, e também em reunião com a DG no dia 30/04, A APACAp abordou 
demandas e sugestões encaminhadas por responsáveis:  

a) Incêndio: viabilidade da adoção de brigada de incêndio no CAp;  

b) Segurança da portaria: orientação para que os vigias verifiquem o documento de identificação de 
todos que entrem na escola, fora alunos, professores e técnicos; 

c) Xerox: possibilidade de compra de uma máquina de xerox para o fundamental I, a fim de diminuir a 
dependência da contribuição mensal e dar maior autonomia aos professores; 

d) Inexistência de assistência estudantil. 

Em relação a isso, as seguintes informações foram prestadas pela direção do CAp:  

- Quanto à segurança na portaria, a universidade e, portanto, o CAp, não contam com serviço de 
portaria, apenas de segurança patrimonial terceirizada. Nesse quadro, eles desempenham a atividade 
extra de fazer o registro de quem entra no colégio e foram orientados a verificarem os documentos de 
identidade dos visitantes. Entretanto, há situações em que familiares de alunos e professores da UFRJ 
demonstram resistência diante dessa norma; 

- Quanto à segurança contra incêndio, a Coordenação de Políticas de Saúde do Trabalhador (CPST)  
realizou o treinamento de professores e funcionários para o uso adequado de extintores. O próximo 
treinamento será feito com os alunos. Ainda está faltando ser feita a marcação de rotas de fuga. A escola 
receberá doação de seis novos extintores. A direção encaminhou uma consulta sobre a possibilidade de 
o CAp ter uma brigada de incêndio.  

- Em relação à Assistência Estudantil, a direção da escola considera que uma das possibilidades mais 
viáveis no momento seria o pleito feito à PR7 - Pró-Reitoria de Políticas Estudantis para que o ônibus da 
UFRJ, que já faz o trajeto entre o Fundão, o Centro da Cidade e a Praia Vermelha, passasse pelo CAp de 
modo a atender alunos, pais, responsáveis e licenciandos. 

- Instrumentos musicais do CAp 

Na reunião do Condir do dia 16/04, A coordenadora do setor registrou a necessidade de se restaurar o piano 
que fica no pátio da escola, bastante utilizado pelos estudantes nos horários livres. Além disso, diversos 
instrumentos musicais do acervo da sala de música estão necessitando de reparo e sugeriu que a Apacap 
poderia fazer uma campanha para viabilizar essa iniciativa. 

- Aniversário do CAp – dia 20 de maio 

No dia 20/05, será realizada uma comemoração com os alunos, durante o recreio. Além disso, ocorrerá uma 
aula inaugural para os alunos do Ensino Médio, sobre a importância das Ciências e das mulheres cientistas, 
a ser ministrada pela Profa. Ana Lúcia Soutto Mayor, da Fiocruz. A palestra será aberta para pais e 
responsáveis.  

No dia 24/05 ocorrerá uma solenidade comemorativa, às 10h, com exposição e instalação de placa em 
homenagem ao Professor Luís Alves de Mattos, primeiro diretor do CAp.  
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