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Presentes: Simone Bessa, Julieta Freschi, Patricia Simoens, Daniel Groisman, Cassio 

Kuphill, Esmeralda Soares, Joana Moreira e Patricia Boueri. 

Objetivos da reunião: 

1.  Apresentar as ações dos Grupos de Trabalho – GTs - criados pela APACAp, a saber: 

GT Estatuto + CNPJ (fusão); GT Emendas Populares + Cobertura da Quadra (fusão); GT 

Inclusão e GT CAp Popular. 

Reunir a nova diretoria da APACAp – direção 2018-2019;  

2. Orientar próximas ações dos GTs e da Diretoria da APACAp. 

3. Assuntos Gerais. 

 

1. GT Inclusão, com representação da mãe Esmeralda Soares: As famílias com 

filhos na Educação Especial têm um grupo de diálogo, com ações bem 

organizadas aguardando oportunidade de apresentar à Direção Geral do CAp. Já 

enviaram diretamente para a DAE o pedido de encontro e não obtiveram resposta. 

Esse grupo que reúne seis famílias desconhecia a criação do Núcleo de Educação 

Especial e Inclusiva, tendo à frente a profissional Gabriela Machado Carre, que é 

um grupo de trabalho multidisciplinar, para discutir questões referentes ao tema, 

que previa a participação das famílias do colégio. O anúncio da criação do Núcleo 

foi feito no CONDir, de 04/12/2018, e a APACAp, conforme pedido na ocasião, 

divulgou a chamada de participação extensiva às famílias capianas nas reuniões 

de pais no início do ano letivo de 2019. Três famílias com filhos na Educação 

Especial integram o GT Inclusão da APACAp. Esmeralda é mãe do Pedro, aluno 

autista, matriculado no 2º EFI, e aponta para a necessidade de abrir um canal de 

diálogo com o colégio. As famílias com filhos na Educação Especial querem 

trocar experiências e demandam aproximação com a escola desde 2018.  

Esmeralda registra que fez contato com a profa. Mônica Pereira dos 

Santos, titular da Faculdade de Psicologia da UFRJ, especialista em Educação 

Inclusiva, que está disposta a visitar o CAp para encontro com a comunidade 

capiana.  

Joana Moreira, membro do GT Verbas Parlamentares, é professora 

especialista na prática docente na Educação Especial e se integrou ao GT para 

contribuir com as demandas. 

Ação: APACAp solicitar à DG e DAE uma reunião com as famílias com 

filhos na Educação Especial, incluindo a presença de outros profissionais da 

escola envolvidos com o tema/prática da educação inclusiva.  

 

NOTA DA APACAp: O pedido de reunião com a Direção Geral foi 

formalizado 01 de agosto e aguarda retorno da agenda.  

 

2. GT Estatuto + CNPJ – com representação da Simone Bessa, Patricia Simoens e 

Cassio Kuphill. Poucas ações por falta de compatibilidade de agenda. Ainda está 

em discussão as vantagens e desvantagens de se regularizar o atual CNPJ 
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(negativado por falta de declaração de IR de isento) ou abertura de um novo 

registro no cadastro. É impreciso o dado sobre valores. O GT não dispõe de 

argumentos para tomar a boa decisão e orientar a comunidade.  

Sobre a redação do novo Estatuto há já levantamento de textos modelos 

atualizados, mas falta consolidar o conteúdo para oferecer à consulta da diretoria 

da Associação, grupo de apoiadores e associados (famílias com filhos 

matriculados no CAp) 

 

3. GT Emendas Populares + Cobertura da Quadra – com representação da Joana 

Moreira, Daniel Groisman e Patricia Boueri. O GT redigiu ofício e organizou o 

acesso aos parlamentares que são próximos das famílias que enviaram contato 

para a APACAp. Chamada desses contatos foi feita pela APACAp nas reuniões 

de pais no início do ano letivo de 2019. GT também esteve com profissional da 

reitoria da UFRJ para conhecer a dinâmica de relacionamento com a bancada 

parlamentar do Estado; como são encaminhados os pedidos aos parlamentares; o 

cronograma do pedido, resposta e entrega do recurso; o histórico de recepção da 

UFRJ dessas verbas de emendas parlamentares; as possibilidades de atendimento 

por parte dos parlamentares etc. Foram recebidos na escola, por membros do GT 

e pela Diretora Geral Cristina Miranda, os assessores parlamentares dos deputados 

federais Luiz Lima (PSL-RJ) e Talíria Petrone (PSOL-RJ). Os deputados federais 

Alessandro Molon (PSB- RJ) e Jandira Feghali (PCdoB- RJ) também receberam 

o pedido de liberação de verba de emenda parlamentar para realização de obra 

para cobrir a quadra de esportes do colégio. Foi feito o encaminhamento 

presencial (Molon) e o envio para gabinete, em Brasília, por email e conversa com 

assessor (Feghali). Todos os quatro parlamentares foram receptivos, mas nenhum 

se comprometeu em destinar parte ou todo o valor de R$ 700 mil, custo do projeto 

feito e orçado pelo Escritório Técnico da Universidade – ETU UFRJ.  

Ação: APACAp solicitou ofício oficial à Direção Geral com a formalização 

do pedido e assinatura da reitora, da DG do CAp e da APACAp.  

 

4. GT CAp Popular – com representação da Julieta Freschi. O GT fez contato com 

a coordenação do projeto de escolarização para jovem e adulta, mas não recebeu 

demanda de participação.   

 


