Resumo do ConDir do CAp UFRJ
Reunião Remota do Conselho Diretor - ConDir, 10 de Agosto de 2021, 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(a) Diretor e ViceDiretor(a) do colégio, e professores(as) da Diretoria Adjunta de Ensino (DAE), da
Diretoria Adjunta de Licenciatura, Pesquisa e Extensão (DALPE), pelos
Coordenadores(as) dos Setores Curriculares, por três Técnicos(as) Administrativos(as),
por três representantes dos alunos(as) 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
Conselho Diretor 10 de Agosto de 2021.

PAUTA:

1. Expediente:

1.1. Informes:
1.1.1. Direção Geral
1.1.2. DALPE
1.1.3. DAE
1.1.4. Conselheiros
1.1.5. 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. Edital Admissão de Alunos 2022
2.6. Revisão datas de Conselhos de Classe Calendário Acadêmico de 2021
2.7. Alterações coordenações enfase e geral CESPEB
2.8. Plano de Retorno Presencial
2.9 PNLD

Informes da Direção Geral:
Resumo do ConDir 10/08
Informes da Direção
Foi apresentado aos Conselheiros, pela Direção do CAp parte do planejamento de retorno
híbrido e a nota encaminhada aos responsáveis mais cedo. Na plenária do dia 27/08 vai ser
discutido com os setores o que ainda falta para o retorno, como por exemplo, horário de
entrada, dias da semana de cada turma e demais questões que ainda estão pendentes.
Após a Plenária, o planejamento deverá seguir para as famílias e ao comitê Covid da UFRJ e
ao CEG. A Direção disse que resolveu apresentar a preparação para o retorno gradual de
atividades presenciais do CAp-UFRJ – 2021 para as famílias irem se inteirando sobre o
processo de retorno. A APACAp perguntou se a data 20/09 é uma data real para o retorno
híbrido visto que até essa data há etapas importantes a seguir (Plenária*, ConDir, GT Covid
UFRJ e CEG*). A escola também ainda não tem o número de professores com comorbidades
que devem permanecer no modo remoto. A Direção diz que a data de retorno é provável,
mas ainda não está completamente fechada já que depende de outros fatores (como taxa de
contágio por exemplo), mas que o desejo da direção é que o retorno aconteça até essa data.
Sobre as obras nas sedes, a escola está seguindo o que foi detalhado pelo GT Protocolo de
Retorno (4 salas na Lagoa, por exemplo, não estão boas para uso por conta de problemas de
ventilação). No Campus Fundão há problemas no telhado mas a Direção informa que o ETU
(Escritório de Arquitetura da UFRJ) já esteve no local e devem providenciar o reparo.
-Como informa o documento enviado, os estudantes com comorbidades continuam com as
aulas remotas.
-Os estágios supervisionados serão feitos de forma remota. A intenção é diminuir o número
de pessoas na escola.
-A questão das 3 horas de aula: A escola diz que precisa de tempo de limpeza entre os
turnos e por isso o horário de permanência na escola será de 3 horas.
-As aulas serão duas vezes na semana com 50% de alunos na escola a cada dia.
-Sede Lagoa 12 salas próprias para o uso e 4 inadequadas.
-No Fundão o protocolo GT retorno apontou 5 salas adequadas pra o uso.
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-A taxa de contágio de Covid*** deverá estar estável (baixa/moderada) em 7 dias pra o
retorno híbrido e o CAp leva em consideração a taxa do Estado e não da cidade do Rio de
Janeiro porque há alunos que vem de outras cidades.
- Protocolos de Biossegurança: Ao entrarem na escola todos os trabalhadores e estudantes
terão sua temperatura aferida e devem higienizar as mãos. Foram instalados quatro tanques
na entrada da sede Lagoa. Dispensadores de álcool gel em todas as entradas e corredores da
escola. Após a entrada os estudantes devem ir direto para as salas de aula. Essa é apenas
uma das informações. O controle de biossegurança foi feito a partir do GT de Biossegurança
da UFRJ. Estará no Plano de Retorno.
-A escola informou que já comprou uma boa quantidade máscaras, termômetros, álcool em
gel, EPI´s.
-Sobre a ação do MPF: A UFRJ tem audiência de conciliação dia 24/08 . O MPF pede retorno
presencial/híbrido do CAp e demais instituições federais até 18/10.
-Há ainda informações da escola uma ação do MPF para a escola implementar cozinha
industrial e a UFRJ terá que providenciar. Há ainda outra ação civil pública para que a escola
faça a implementação de ponto para professores e técnicos.
-Edital de novos alunos: O edital com as vagas para 2022 sairá em breve. Haverá vagas para
Ed. Infantil, 1 ano EF, 3 ano do EF, 6 ano do EF e Ensino Médio.
-Houve saída de alunos da escola, principalmente 8 ano, segundo uma professora presente
no ConDir. A direção disse que houve trancamento de matrículas e por isso algumas vagas
não podem ser oferecidas. No caso de trancamento de matrícula o aluno tem até 1 ano
(dentro das normas de afastamento/trancamento). A APACAp vem pedindo transparência
sobre a questão do número de alunos que saíram da escola x número de vagas.
-Há preocupações de vários setores de educação do CAp com o implementação do novo
Ensino Médio. O setor de história demonstrou preocupação já que o praticamente acaba-se
com ensino de história no EM.
--Informações sobre a Quadra: O setor financeiro do CAp está cuidando da escolha da
empresa para o projeto como ficou acordado com a PR3.
-PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) é o plano de escolha de livros didáticos para
os próximos anos. Os livros apresentados pelo Governo como possibilidade de escolha não
são considerados de boa qualidade por alguns setores. Houve dificuldades dos setores em
fazer escolhas de material e os setores farão uma discussão de como resolver o assunto já que
há um prazo estabelecido para escolha.
Informes DAE:
-Boletins devem ser entregues até o fim da semana.
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.Informes da APACAp:
-APACAp pede reunião do 1 ano do EM e do 2 ano do EF.
R: Para o EF a reunião já havia sido marcado e acontece essa semana.
-As famílias estão preocupadas com a defasagem de conteúdo e querem saber: O CAp fará
uma avaliação? Como será a avaliação e a recuperação das perdas pedagógicas?
-Associação pede celeridade na apresentação do Planejamento de Retorno completo com a
grade de horários, detalhes da biossegurança e demais informações para o ensino híbrido
para as famílias se organizarem.
R: A Direção informa que na próxima plenária, dia 27/08, todos as informações que ainda
faltam devem ser feitas.
-Foi pedido pela associação a inclusão do calendário no site da escola.
R: A escola informa que será feito. (Até a publicação deste resumo a inclusão foi feita e
consta no site do CAp).
Informes Setor de Música
Professor Glauber está organizando o evento que deverá ocorrer online porque mesmo com
a escola híbrida ainda não poderá acontecer aglomerações.
-O setor também anuncia que o fará curso de extensão com o nome “Concerto Didático”.
ERER
O Setor promoverá curso de extensão. As inscrições saem em breve.

*Plenária Pedagógica: Reunião de professores
**CEG (Conselho de Ensino e Graduação): É um órgão deliberativo em matéria didática e
pedagógica da UFRJ. A apreciação de resoluções e calendário do CAp passam pelo CEG.
***Para saber taxa de contágio covid no Rio de Janeiro acesse:
https://dadoscovid19.cos.ufrj.br/pt

A APACAp foi representada na reunião Eliane Correa e Isabel Mello.
Seguem contatos importantes:
-E-mails da DAE para Acompanhamento de Frequência
(frequenciacapufrj@gmail.com)
-Setor de Orientação Educacional - SOE (soe.cap.ufrj@gmail.com).
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-DAE daecap@gmail.com

APACAp
Gestão 2020-2021
RJ, 10/08//2021.
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