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ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E AMIGOS DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UFRJ - CAp 

Blog: https://apacap.org/ 
 

 
 

RELATO do ConDir do CAp UFRJ 
Reunião Ordinária do Conselho Diretor - ConDir, em 03 de dezembro 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. 

 
Nessa reunião do CONDir, as famílias estiveram representadas por Julieta 
Freschi e Joana Moreira, da diretoria da APACAp. 
 
PAUTA: 
 
1. Expediente: 
 
1. Informes: 
1.1. Direção Geral 
1.2. DALPE 
1.3. DAE 
1.4. Conselheiros 
1.5. 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; 
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2.5. Calendário 2020; 
2.6. Acordo Internacional entre Universidade Nacional de La Plata e Colégio de 
Aplicação UFRJ 
 
Tópicos de interesse: 
 
- Foi registrado o andamento do projeto VIVA UFRJ, através do qual existe a 
possibilidade de o CAp passar a funcionar no Fundão, acompanhando a 
Faculdade de Educação. A APACAp foi convidada para futuro encontro com a 
reitoria, sobre o tema (provavelmente em março de 2020). 
 
- Inscrição de chapa para Direção do CAp até 05/12, às 16h. Com votação 6/12 e 
9/12 às 13h. Havendo inscrição de chapa, a associação pode apoiar divulgando a 
votação. 
 
- Camisa do evento ERÊ está à venda por 25 reais. APACAp pode ajudar a 
divulgar. 
 
-Ex-capianos estarão no dia 06/12/2019 para discutir e organizar atividades para o 
aniversário do CAp e 100 anos da UFRJ. 
 
- Durante a discussão sobre o calendário 2020, a APACAp ofertou apoio na 
organização dos eventos escolares, ex. para montar exposições. A finalização do 
calendário deve se dar na próxima reunião do Condir (10/12/2019). 
 
- Discussão em andamento com a universidade de La Plata sobre o convênio para 
intercâmbio entre CAp e colégios federais argentinos. A escola Vitor Mercante, 
que atende ao Ensino Fundamental II e Ensino Médio, perguntou muito sobre a 
relação da escola com a APACAp . A APACAp votou a favor desta parceria. 
 
Pedidos à parte direcionados à APACAp: 
- Possibilidade de doação de livros de leitura obrigatória da UERJ. 
- Apoio para aquisição de ventiladores para a sala de música. 


