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RELATO do CONDir do CAp UFRJ de 20/08/2019 
 
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 temas 
pedagógicos e administrativos. As famílias compõem o CONDir desde dezembro de 
2018, através da APACAp, graças à demanda da Associação defendida durante a 
elaboração do novo Regimento do CAp. 

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. 

Este relato informativo presta contas à comunidade escolar da representação 
exercida pela APACAp. Ficam registrados os temas da Pauta (*) e apenas os 
encaminhamentos com participação da APACAp no CONDir. O presente relato não 
substitui a ata formal da Reunião Ordinária do CONDir, a ser divulgada pela Direção 
Geral do CAp.  
  
(*) A íntegra da Pauta é enviada com antecedência pela presidência do CONDIR aos conselheiros. A 
APACAp recebe o documento através do e-mail oficial: apacap.ufrj@gmail.com. 
 

 
PAUTA do CONDir de 20/08/2019 
 
Expediente: 
  

1. Informes: 
1.1. Direção Geral:  
1.2. DALPE:  
1.3. DAE:  
1.4. Conselheiros:  
1.5. Representações: sem representações. 
 
     2. Ordem do Dia: 
2.1. Ata – CONDir:  
2.2. Afastamentos de sede - do/no país:  
2.3. Apreciação de Projetos; 
2.4. Homologação de progressões docentes e/ou RSC; 
2.5. Homologação do Comitê ERER; 
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2.6. Grupo de Trabalho Integração CAp/Educação Infantil - indicação de nome; 
2.7. Calendário de Avaliações - UPAT 3º Trimestre; alteração referente ao feriado de 
15/11; 
2.8. Normas para uso das máquinas copiadoras; 
2.9. Comissão Eleitoral - processo eleitoral Direção do CAp - gestão 2020/2024. 
 
  
Encaminhamento(s) com participação da APACAp: 

 
1.4. Conselheiros:  
- APACAp informou que aguarda até 31 de agosto a relação dos equipamentos 
necessários aos setores curriculares. Trata-se de itens em falta ou que demandam 
substituição para melhorar a qualidade das aulas e a execução dos projetos de 
extensão e pesquisa do colégio. Essa listagem, com a descrição técnica dos 
equipamentos e respectivos valores, fará parte do segundo pedido da Associação 
aos parlamentares da bancada do Rio de Janeiro para que destinem verba de 
emenda parlamentar ao CAp. O objetivo é equipar o colégio para o biênio 2020-
2021. 
O primeiro pedido de verba para realizar a obra de cobertura da quadra de esporte já 
foi encaminhado a quatro deputados federais do RJ. Esses contatos foram feitos 
mediante articulação de famílias que informaram à APACAp o contato dos mandatos 
(parlamentares e respectivos assessores).  
 
Nessa reunião do CONDir as famílias estiveram representadas pela secretária 
executiva da APACAp, Simone Bessa. 

 

 
 
 


