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Ata da Assembleia Geral APACAp em 19/09/2021 

Pauta: 

-Exposição sobre ConDir de 14/09/2021; 

-Recepção de propostas das famílias sobre a volta às aulas no CAp em 2021 e sobre 

ano letivo 2022; 

-Votação das propostas. 

 

Estavam presentes a diretoria da associação Bruna Tavares, Isabel Mello, Joana 

Moreira, Eliane Correia e Ana Carolina Bellot e mais 95 responsáveis.  

Uma responsável alertou que muitas pessoas queriam entrar na reunião e não estavam 

conseguindo. O link da reunião permitia a entrada de no máximo 100 pessoas (o link 

foi cedido por uma pessoa que acreditava que a capacidade de ingresso era maior) e 

infelizmente muitas pessoas não puderam acompanhar a assembleia. Por conta disso 

foi planejada uma nova assembleia para dia 21/09 para votação das propostas 

discutidas e para dar oportunidades a quem não pode comparecer, contribuir com 

proposições de ações. As famílias que não estiveram presentes podem enviar 

propostas para o e-mail da associação. 

A APACAp pede desculpas pelo ocorrido.  

A reunião começou as 10:10 minutos. Foi dada as boas-vindas aos responsáveis e foi 

explicado como funcionaria a reunião.  

Ana Carolina explicou as regras da reunião informando que esta seria gravada e uma 

lista de presença do google forms estaria no Chat para ser preenchida. 

Joana e Bruna apresentaram as questões que levaram o pedido de assembleia. Após a 

apresentação do Plano de Retorno no ConDir do dia 14/09, sem definição de data de 

retorno; indefinição se a Resolução será mantida para o ano de 2022; apresentação da 

grade de horário sem discussão ou apresentação para as famílias. 

Propostas saídas da Assembleia Geral APACAp em 19/09/21 e que serão 

votadas: 

-Organização de uma manifestação em frente ao CAp pedindo a volta imediata às 

aulas presenciais em modelo híbrido respeitando todos os protocolos. (sim, irei / não) 
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-Aulas manifesto/ aula aberta na praça em frente ao CAp. A ideia é ser uma AULA 

para demonstrar que as crianças querem voltar a ter convivência com a escola e por 

ser uma ação que já funcionou em outros momentos. (sim, irei/não) 

-Carta  para o CAp/Reitoria (sim/não) 

-Carta Aberta para Mídia (sim/não) 

-Solicitar que a UFRJ edite portaria exigindo que para acessar o CAp UFRJ é preciso 

comprovar vacinação. Vale para professores, técnicos, alunos, terceirizados, 

licenciandos, fornecedores, família, etc. (sim/não) 

-Não votar a Resolução no ConDir como está sendo tramitada e se manifestar contra 

publicamente (lendo nota/carta) no ConDir: (Aprovar a resolução, não aprovar, 

abster) 

-Marcar reunião com reitoria e/ou levar ao Consuni (Conselho Universitário-maior 

órgão deliberativo da UFRJ) a situação do CAp (e a questão dos 49 prof. que não 

voltam devem ter condições de dar aula com carga horária completa, conforme grade 

2022) e apresentar demandas da Ed. Básica para termos um ano letivo 2022 

minimamente "normal". (sim/não) 

-Pedir o registro de quais disciplinas dos professores que não voltam presencialmente. 

Não é verdade que essa informação não impacta o planejamento e não é importante 

para planejar o ano letivo 2022. (sim/não) 

-Ações junto a Mídia: TV, jornal (sim/não) 

-Abaixo-assinado divulgado em todas as turmas, pedindo a volta imediata ao 

presencial em modelo híbrido e seguindo todos os protocolos de segurança. (sim/não) 

-Retorno presencial em Novembro e Dezembro para teste e retorno em 2022 

(sim/não) 

- Não ao retorno híbrido ou presencial enquanto as taxas de contágios não estiverem 

baixas e enquanto a escola não dê conta de atender a todos os estudantes de forma 

igualitária.(sim, concordo/ não, não concordo) 

-Proposta de ação coletiva para permitir o trancamento de matrícula do aluno, sem a 

perda de vaga, enquanto o CAp não retornar com o ensino presencial. (sim/não) 

-Ingressar na ação Civil pública na qualidade de "amicus curiae.' (sim/não) 

-Chuva de emails para Reitoria e GT Covid da Universidade explicando que 

precisamos de mais aulas do que a escola propõe, e com segurança. 
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Antes de finalizar a reunião foi lembrado que uma nova assembleia seria feita para a 

conclusão e votação das propostas apresentadas. 

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada. 
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