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RELATO SOBRE A REUNIÃO DO 

CONSELHO DIRETOR (CONDir) DO CAp UFRJ 

21/05/2019 

O Conselho Diretor (CONDir) 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 pelo Diretor e Vice-Diretor, por um Diretor Adjunto de Ensino (DAE), por 

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.  

Neste relato, meramente informativo, a APACAp registra os assuntos 

tratados no CONDir que sejam de interesse das famílias (informes e 

esclarecimentos sobre dúvidas ou demandas de pais e responsáveis e/ou 

pautados pela APACAP.  

INFORMES DA DIREÇÃO GERAL:  

Agradecimentos  
A DG registrou seus agradecimentos à APACAp pela parceria em defesa 

da educação pública e de qualidade, e pelas atividades promovidas no dia 18/05, 

durante a Escola Aberta, com bolo de parabéns aos 71 anos da escola e abraço 

ao CAp.  

INFORMES DOS CONSELHEIROS:  

Setor de Geografia - Divulgação do Projeto Territórios Capianos, a ser 

lançado no dia 1º de junho, sábado, 9h, com tema sobre as Múltiplas dimensões 



sobre a atividade da Mineração no Brasil. Com destaque para a participação de 

pesquisadores da UERJ, do IBASE e de movimentos sociais.  

APACAp – Destaque para a campanha “Você Sabia?”, elaboradas e 

divulgadas pela associação contendo informações sobre o CAp e a UFRJ. 

Informa que está em contato com parlamentares buscando emendas 

orçamentárias em benefício ao CAp e pede que seja informada das demandas 

da escola. Além do projeto para reforma e cobertura da quadra de esportes, há 

também necessidade de aquisição de microfones e caixas de som, reforma do 

piano e aquisição de instrumentos musicais.  

Pauta:  

Integração da Escola de Educação Infantil e do Colégio de Aplicação 
da UFRJ  

A proposta de integração entre CAp e EEI, apresentada no CONDir de 

07/05/19 (ver link anexo), foi objeto de apreciação em Plenária Docente que 

deliberou sobre a positividade dessa integração, apontando, no entanto, a 

necessidade do estabelecimento de algumas premissas a serem acordadas com 

a universidade, com vista a integrarem a Resolução do CONSUNI sobre o tema. 

Essas premissas (ver link anexo) versam sobre as sedes para cada segmento 

(Lagoa e Fundão), recursos financeiros e humanos, transição e metas a ser 

apresentada no CONDir até o final de 2019. Em deliberação, o CONDir 

homologou o encaminhamento votado na Plenária Docente que aprovou a 

integração, desde que observadas as premissas propostas. Estas premissas 

serão avaliadas pelos Setores Curriculares e apresentadas, no próximo CONDir 

para deliberação sobre sua forma final.  

Em seguida a DG apresentou um breve histórico desse processo que 

resultou na proposta de integração CAp-EEI:  

- Segundo semestre de 2012 – Debate sobre o destino da creche que 

funcionava no Fundão, apenas para funcionários, visto ofício do MEC, 

encaminhado aos reitores das IFS, sobre a obrigatoriedade dessas creches se 

tornarem Escolas de Educação Infantil, sob a gestão do município e não mais da 

universidade.  

- Segundo semestre de 2013 – Por alteração do Estatuto da UFRJ, a 

creche tornou-se Escola de Educação Infantil, órgão suplementar do CFCH, 

assim como o CAp, com aprovação de Regimento próprio.  



- Nesse processo de transição houve a substituição de técnicos 

administrativos que até, então, atuavam na creche, por professores efetivos e 

substitutos; a instituição de sorteio público para público externo, ainda mesclado 

com o critério anterior, sem; demanda crescente dos pais por ingresso direto no 

CAp.  

- A partir de 2015, por meio da Comissão Permanente de Educação 

Básica do CFCH, houve a intensificação do debate acerca da integração entre 

as duas unidades, cenário no qual o CAp teve um papel muito importante.  

Edital de Acesso ao CAp 2019  
- O CAp conta, hoje, com Cotas Sociais (até 3 salários mínimos) e Cotas 

Raciais - PPI (pretas, pardas e indígenas) e deverá instituir, para o ano que vem, 

cotas para pessoas com deficiência, em cumprimento de determinação feita pelo 

Ministério Público Federal (MPF). Uma comissão técnica está avaliando a forma 

como essas cotas integrarão o edital 2019. Em audiência com o MPF, a direção 

do CAp ressaltou a necessidade de adequação do espaço físico e dos recursos 

humanos da escola, para propiciar melhores condições de inclusão desse 

público. E apontou que os programas do MEC voltados à Educação Inclusiva 

não estão contemplando os colégios de aplicação. Neste ponto, a procuradora 

sinalizou que poderia fazer essa intermediação, acionando o MEC. A DG 

informou, ainda, que o CONDiCAp, a partir da experiência de alguns segmentos, 

está construindo um documento que apresenta as necessidades dos colégios de 

aplicação para essa inclusão.  
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