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RELATO do ConDir do CAp UFRJ   

Reunião Extraordinária do Conselho Diretor - ConDir, em 26 de novembro de 2019, 14h. 
 
O Conselho Diretor (ConDir) é o órgão máximo deliberativo do CAp UFRJ, 

criado pelo Regimento do Colégio e aprovado no Conselho Universitário – Consuni -, 
em 27/07/2018. O colegiado aprecia e delibera sobre temas pedagógicos e 
administrativos. As famílias compõem o ConDir desde 12/2018, 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 Extraordinário 
 
 Comissão Eleitoral - processo eleitoral Direção do CAp - gestão 2020/2024: 
 
Foram oferecidas 3 opções pela Comissão Eleitoral: 
 
1) Eleição em Dezembro de 2019.  
2) Eleição dividida entre Dezembro 2019 e Fevereiro de 2020 
3) Eleição em Fevereiro 2020. 
 
Maioria dos votos a favor da primeira opção.  
 
A APACAp votou a favor da primeira opção. Ficou acertado que caso não haja 
chapa inscrita até 05/12, as inscrições e a eleição ocorrerão na volta às aulas, na 
primeira semana de fevereiro de 2020. 
 


