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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E 1 
DEZESSETE DO CONSELHO ESCOLAR DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 2 
COMPLEMENTAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos vinte e cinco dias 3 
do mês de agosto de 2017, às nove horas, reuniu-se o Conselho Escolar da Divisão de 4 
Educação Infantil e Complementar da Universidade Estadual de Campinas, sob a presidência 5 
de Adriana Missae Momma, diretora geral da DEdIC. Com o comparecimento dos seguintes 6 
conselheiros: Franciane Martins da Costa, Kamylla dos Santos Rocha, Simoni Aparecida 7 
Rodrigues, Fernanda S. Nogueira Konishi, Fabiana Kuhne, Camila Borges Martins de 8 
Oliveira, Michele C. S. Rodrigues, Marcela Sismotto Gandara, André Lourenço Pedroso, Luiz 9 
Fernando Zagonel, Gabriela Villen M. Scutari, Juliana Oshima Franco, Vanessa Santos F. 10 
Fochi, Ligiane Regina Coelho, Ana Cláudia M. Santos, Maria Ingrid Rocha Barbosa Schiavon, 11 
Raquel Ribeiro P. Koberle, Maximilian Koberle, Evandro Sandrin, Manoela Silva Munhoz, 12 
Mariana de Sousa Lima, Hosana Almeida da Silva, Ademir de Marco, Silvia Cordeiro Nassif e 13 
Luciane Muniz Ribeiro Barbosa. Com a presença da equipe gestora: Simone de Moraes 14 
Barbosa Rodrigues, Rosana Aparecida do Nascimento Souza Ramos, Débora Evelin Ferreira, 15 
Carla de Oliveira, Cecília Alejandra R. P. da Silva, Vanilda Pena Dias da Silva, Milena 16 
Ferreira Guatelli e Dulce Mara Bertolluci Grassi. Participaram da reunião como ouvintes: 17 
Margareth Rovariz, Isabella F. Nunes, Rosana Camargo, Alexandre Bispo dos Santos, 18 
Ricardo Lopes Scutari e Marineide Barbosa Mariano. Justificaram a ausência a presidente do 19 
Conselho, Teresa Celina Melloni Rosa e os seguintes conselheiros: Luciana Cardoso Bonadia, 20 
Caroline Quintas F. A. de Oliveira, Márcia de Oliveira Soares, Rosana Aranha Dutra Rosa, 21 
Robson Alexandre Simões e Bárbara Leite Tacarambi Santos. Havendo número legal, a 22 
Prof.ª Adriana Momma inicia à Sessão dando as boas vindas e segue para a Pauta 23 
submetendo à aprovação à ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho Escolar da DEdIC. 24 
Consulta se há observações. O conselheiro MAXIMILIAN KOBERLE solicita que sua fala seja 25 
alterada, onde consta (...) “é uma questão de comunicação”, constar: (...) “qualquer 26 
alteração na forma de trabalho deverá ser feita via memorial descritivo”.  ADRIANA MOMMA 27 
diz que as alterações serão corrigidas pela secretária. Não havendo outras observações 28 
submete à votação a referida ata com as observações feitas pelo conselheiro Maximilian; 29 
que é aprovada. A conselheira JULIANA OSHIMA sugere que a ata seja mandada uma 30 
semana ou até 10 dias após a reunião do conselho, para que haja tempo hábil de 31 
compartilhar com os pais o que foi discutido e deliberado na reunião e que a convocação 32 
seja feita com no mínimo 72h de antecedência da próxima reunião. ADRIANA MOMMA 33 
consulta o plenário sobre a possibilidade de a ata ser mais sintética, para atender a 34 
indicação de JULIANA. A seguir passa para a Ordem do dia- 1.1- GT DO Regimento – 35 
Indicação de alterações para serem enviadas à Diretoria Leste (SEESP) – o percurso 36 
metodológico do GT; indicação das alterações (com separação dos pontos de consenso e 37 
pontos de divergência e/ou passiveis de prosseguimento de diálogo). Convida a comissão do 38 
GT para fazer a apresentação do Regimento e falarem um pouco como foi esse processo, 39 
quais são os aspectos que divergem e quais são consensuais para assim o plenário se 40 
manifestar, apontando os pontos que demandam de fato mais aprofundamento e uma 41 
maior articulação com a comunidade de pais e professores. CARLA DE OLIVEIRA agradece a 42 
todos os membros do GT, pois foi um período intenso de trabalho e todos se empenharam 43 
muito nessa construção, não somente participando das reuniões na DEdIC, mas também 44 
levando as duvidas que surgiam para o grupo de professoras em reuniões pedagógicas. 45 
Destaca que foi incluído o serviço socioeducativo com a Dulce e o serviço social com a 46 
Margareth; a equipe de enfermagem que não constava no regimento anterior e a nutrição. 47 
Margareth Rovoriz já escreveu o artigo referente ao serviço social, e solicitou inclusão  no 48 
documento. A conselheira KAMYLLA ROCHA afirma que a comissão se baseou no regimento 49 
anterior e que esse documento irá repensar as novas práticas, direitos e deveres. Foram 50 
pesquisadas também cartilhas de outros Estados, documentos oficiais e outros. CARLA DE 51 
OLIVEIRA destaca que foi finalizada a escrita, pois havia a necessidade e o compromisso da 52 
data (31/08/17). A conselheira MARCELA GANDARA sugere que as pessoas façam seus 53 
destaques após a leitura do documento e após retorne para discuti-los. CARLA DE OLIVEIRA 54 
inicia a leitura do regimento. A conselheira RAQUEL KOBERLE anota os destaques feitos 55 
pelos conselheiros. CARLA DE OLIVEIRA submete à votação os itens que não foram 56 
destacados, logo após a apresentação do Regimento. Itens aprovados sem abstenções. 57 
Alguns conselheiros levantaram alguns destaques sobre vários capítulos como: TITULO I – 58 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Capitulo I – da Identificação, Capitulo II - das 59 
Finalidades e Objetivos; TITULO III – DA GESTÃO ESCOLAR - Capitulo I – Do Conselho 60 
Escolar, Capitulo II – Dos Direitos e Deveres dos Participantes do Processo Educativo; 61 
TITULO IV – DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR Capitulo I - Do Currículo, Capitulo 62 
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III – Das Vagas, Capitulo IV – Da permanência e do Desligamento do Aluno. A conselheira 63 
MARCELA GANDARA diz que com relação à idade da criança em cada espaço, fica muito na 64 
duvida com essa questão de um ano e 11 meses a completar até 31/12.  Explica que há um 65 
entruncamento com a exigência de ter que matricular as crianças que fazem aniversário até 66 
30 de março e tem que ir para o fundamental e, do jeito que está no Regimento não há 67 
como discutir isso. Portanto, algumas crianças poderão ficar na pré-escola somente por um 68 
ano, o que pode ser prejudicial. Sugere que no berçário fiquem os bebês que completem 69 
dois anos de idade até março do ano seguinte; no maternal fiquem crianças que completem 70 
quatro anos de idade até 30 de março do ano seguinte e assim seguem para pré-escola e 71 
permanecem até ingressarem no Ensino Fundamental, mais ainda sugere, por exemplo: “Se 72 
você está com uma criança que nasceu em abril, ela só vai sair do Berçário com dois anos e 73 
10 meses e o nosso Berçário como está agora, não consegue acolher essas crianças. Então, 74 
ainda assim teria que ter uma ressalva, talvez o ano que vem a gente reveja isso”. CARLA 75 
DE OLIVEIRA esclarece que ficou essa data devido a pré-escola, mas não foi um consenso 76 
mesmo. A questão principal que foi pensada era de não haver mais a quebra no final do ano 77 
no berçário e isso se dá mais ou menos até dois anos de idade e isso precisávamos garantir. 78 
DULCE GRASSI diz que o berçário tem uma especificidade se formos optar pelo acolhimento 79 
de bebês e crianças até dois anos no espaço do Berçário (FEA). CECILIA PARRA aponta que   80 
é necessário fazer o corte para o primeiro ano, mas faze-lo escalonado para os bebês, 81 
compreende que isso pode trazer um prejuízo, não só em relação ao espaço, a experiências, 82 
vivências no berçário, mas na demora ou impossibilidade  em se abrir novas vagas por um 83 
longo período. Solicita adequações físicas, adequações do espaço para o desfralde, caso as 84 
crianças fiquem até os dois anos de idade. Diz que sobre essa questão foram feitas três 85 
redações diferentes para se colocar no artigo do Regimento. Lê as redações para a 86 
apreciação do conselho: 1ª) “Para os casos das crianças atendidas no Berçário, 87 
resguardando a especificidade do atendimento, a transição para o Maternal na faixa etária 88 
entre 18 e 9 meses dar-se-á mediante do olhar da integralidade do bebê sob a orientação 89 
da coordenação, junto aos demais profissionais para a vivência da nova etapa”;  2ª)” 90 
Crianças nascidas no mês de agosto poderão não permanecer no berçário por mais um ano, 91 
tendo resguardado um olhar da integralidade do bebê, sendo resguardada sua 92 
especificidade, contextos, a partir das reflexões cotidianas da coordenação junto aos demais 93 
profissionais com o aviso prévio e a interlocução com as famílias”; 3ª) ”A etapa de transição 94 
para o Maternal poderá ocorrer dentro da flexibilidade na faixa etária (18 a 29 meses) 95 
considerando um olhar para a integralidade do bebê, os contextos educativos, reflexões 96 
cotidianas da coordenação com os demais profissionais, sendo da responsabilidade da 97 
coordenação o aviso prévio a interlocução com as famílias”. A conselheira MARCELA 98 
GANDARA faz uma proposta: “o item que descreve a idade do berçário que está no item a)- 99 
colocar: de seis meses e descrever a saída para o Maternal, à redação que a conselheira 100 
Cecilia colocou que é a terceira redação e no Maternal pode escrever que crianças que 101 
completem quatro anos de idade até 30 de março do ano seguinte, crianças que vieram do 102 
berçário e na pré-escola, crianças que completem seis anos de idade até 30 de março do 103 
ano seguinte por opção dos responsáveis, pois as crianças que nascem entre abril e junho é 104 
opcional, podem ser matriculadas no Fundamental, mas se a família não quiser elas podem 105 
aguardar mais um ano. Então essa criança teria o direito de mais um ano de pré-escola”.  A 106 
conselheira SIMONI RODRIGUES sugere que não se vote nesse momento a questão da 107 
redação, porque acha necessário que seja feita uma projeção, para que as pessoas não 108 
fiquem equivocadas nessa redação comprometendo a vida escolar e educacional da criança. 109 
A conselheira RAQUEL KOBERLE esclarece que se não votar agora terá que ficar como 110 
estava antes: berçário: seis meses a um ano e seis meses e maternal um ano e seis meses 111 
a quatro anos a completar até 30/03. O conselheiro MAXIMILIAM KOBERLE diz que quem 112 
destacou foi a conselheira Marcela. CARLA DE OLIVEIRA diz que o texto que a conselheira 113 
Marcela sugeriu parece uma boa redação, mas como não houve consenso, primeiro será 114 
conversado com a Dulce para ver a questão da proporção. A conselheira FABIANA KUNHE 115 
diz que com relação ao TITULO IV – DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR- do capitulo 116 
VI– Das vagas – artigo 43, inciso III. Alunos dos cursos de graduação e pós-graduação 117 
(strictu sensu), mestrado e doutorado: até 15% das vagas. “Hoje existem post-doc. que 118 
tem filhos e sempre houve muitos questionamentos, do por que alunos de graduação e pós 119 
podem ter filhos aqui e post-doc. não. No meu entendimento é um trabalhador vinculado à 120 
Unicamp. Toda a vez que a gente tem um post-doc. no IB pela congregação, inserido no 121 
corpo de trabalhadores do Instituto, com destaque que é sem vinculo empregatício, mas ele 122 
é um prestador de serviço do IB”. Questiona qual o entendimento da administração da 123 
DEdIC, hoje, com relação aos post-doc., pois de fato são muitos e eles têm o direito de 124 
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matricular os filhos na DEdIC e não são vistos como trabalhadores da Unicamp. ADEMIR DE 125 
MARCO esclarece que o post-doc. é diferente do pesquisador colaborador. Ele tem que vir 126 
com o salario dele, Federal, Estadual ou bolsa, e tem que comprovar que tem como se 127 
manter aqui, justamente para evitar configurar vinculo empregatício. A conselheira 128 
FABIANA KUHNE propõe que o post-doc. seja incluído no grupo de pós-graduação na 129 
contagem de vagas. A conselheira GABRIELA VILLEN sugere que devido ao curto tempo que 130 
resta para o término da reunião, os assuntos que o Conselho não tem o conhecimento 131 
técnico para decidir, a discussão seja resumida, pois é preciso mais informação. A 132 
conselheira FERNANDA KONISHI pergunta quem é a favor que haja a mudança no texto ou 133 
que deixe como está. A maioria vota pela permanência do texto como está, mas com a 134 
observação para que seja discutida essa questão mais para frente. A conselheira HOSANA 135 
ALMEIDA diz que em relação ao Capitulo III - artigo 8 que fala da Educação não formal. “No 136 
texto que está hoje, está especificado que as crianças que estão matriculadas na Escola 137 
Sérgio Porto de 1º ao 5º ano, eu acho isso muito complicado, esse texto deveria ser 138 
mudado, para que os pais e os professores possam dialogar sobre a exclusão dos 139 
adolescentes, porque no texto já exclui os adolescentes”. Sugere que o texto fique: 140 
inicialmente matriculado na Escola Sérgio Porto e retirar a parte que fala do 1º ao 5º ano do 141 
fundamental. Atualmente se contempla os adolescentes no Prodecad, mas do jeito que o 142 
texto esta ele não irá contemplar mais. A proposta é mudar o inciso e que isso seja 143 
discutido com a comunidade, não só com o Conselho ou com o GT. REINALDO CAVAZANI 144 
diz que como coordenador do Prodecad fez vários debates com os professores sobre esse 145 
assunto. Hoje o Prodecad atende treze adolescentes e a frequência diária é de sete 146 
crianças. São disponibilizadas algumas atividades especificas para essa faixa etária, como 147 
por exemplo: ida à FEF às segundas-feiras com algumas crianças, mas nem todos querem 148 
ir. Então é tirada a oportunidade de crianças pequenas que gostariam de ir para a FEF. “E, 149 
com a escola Sérgio Porto nós temos do 1º ao 5º ano e se não atendermos os adolescentes, 150 
o Prodecad irá ampliar vagas para essa faixa etária e atender com muito mais propriedade 151 
as crianças que estão necessitando. A partir de 12 anos o que pensamos é que os pais já 152 
tem que oportunizar outras atividades para as crianças fora um pouco do âmbito da 153 
Unicamp. Nós temos crianças de 13/14 anos que causam muitos conflitos com os menores. 154 
Então, a atenção em cima desses adolescentes tem que ser em dobro e os profissionais que 155 
nós vamos destacar para ficar com eles não são suficientes. São outras necessidades dos 156 
adolescentes, são outras realidades que eles estão vivendo no mundo de hoje e algumas 157 
atividades que estamos oferecendo no Prodecad não estão agradando”. A conselheira 158 
HOSANA diz entender a posição dos professores e da equipe gestora, porém, existem 159 
famílias e adolescentes que necessitam desse período, considerando que crianças de 10 a 160 
12 anos ainda são crianças. “Se a gente deixar essas crianças em estado de vulnerabilidade, 161 
isso pode ser muito ruim para essa proporção e eu acho que algumas demandas podem ser 162 
suprimidas discutindo o PPP do Prodecad. Eu acho que se a gente discutir o projeto, a gente 163 
consegue inclusive entender a questão dessas famílias e, as famílias entendam que a 164 
frequência das crianças é necessária ou simplesmente que elas se retirem. Eu acho que 165 
impor essa retirada, pode ser uma coisa muito abruta para as famílias e para as crianças. 166 
Esse ano se formam crianças com 11 anos no sexto ano, algumas famílias vão necessitar. 167 
Tudo tem que ser dialogado, não tem que ser dessa forma”. CARLA DE OLIVEIRA diz que a 168 
proposta é deixar como está e dialogar essa questão durante esse ano. A conselheira 169 
LIGIANE COELHO diz que há uma emergência no encaminhamento dessa questão. A 170 
conselheira GABRIELA VILLEN faz um encaminhamento: A primeira proposta é que se 171 
mantenha o texto do jeito que ele está e a outra proposta é que se mantenha o texto 172 
anterior e pergunta se podem votar. A conselheira RAQUEL KOBERLE esclarece que não 173 
havia texto anterior. Na CAD está regulamentado como esta hoje o Prodecad. ADRIANA 174 
MOMMA pergunta se há alguém contrário a essa proposta. A conselheira HOSANA ALMEIDA 175 
diz que o conselho havia conversado que o que não houvesse consenso não seria discutido. 176 
E que haveria um período para poder discutir isso com a comunidade. Retirar do 1º ao 5º 177 
ano do texto. ADRIANA MOMMA diz que o ideal é que todos interagem com os diferentes, 178 
inclusive com as faixas etárias, mas tem um ponto de divergência, portanto, sugere que o 179 
conselho amadureça, construa e não mexa em nada, por enquanto. O conselheiro 180 
MAXIMILIAN KOBERLE coloca em votação a proposta de se manter o texto como está ou 181 
não. A conselheira MARCELA GANDARA destaca que foi dito que se não houvesse consenso 182 
nada iria mudar. “Já existe uma CAD que abre essa brecha para criança que não esteja 183 
frequentando ou não estejam cumprindo as regras percam as vagas. Portanto, podemos 184 
esperar mais um ano.”.  A conselheira FERNANDA KONISHI sugere que se coloque o texto 185 
da CAD para haver um prazo para discutir e fechar o assunto para o próximo ano. Propõe 186 
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que se encaminhe tudo que não teve destaque, até o artigo 7º. A conselheira GABRIELA 187 
VILLEN propõe uma reunião extraordinária para o dia 30 de agosto, próxima quarta-feira 188 
para terminar o documento ou avançar. ADRIANA MOMMA explica que a DEdIC ainda está 189 
vinculada à Diretoria Leste (Secretaria de Educação do Estado de São Paulo)  e está em 190 
tramitação à documentação para que possamos constituir o nosso sistema próprio (CEE N° 191 
152/2017), portanto, sugere que seja encaminhado o que foi consensuado para atendermos 192 
o prazo da SEESP e  o que não foi, que possamos assumir um compromisso de 193 
prosseguirmos com o diálogo ATÉ  junho de 2018 para propormos substitutivo para a 194 
CAD/2017. A conselheira JULIANA OSHIMA diz ter uma preocupação com a proposta da 195 
destituição deste conselho e convocar novas eleições. Acredita que esse mandato tenha que 196 
ser cumprido até o final e mudar as regras nas próximas eleições. A conselheira KAMYLLA 197 
ROCHA fala da importância de se registrar as justificativas de ausência nas reuniões. 198 
Destaca também que se tenha um calendário para o GT da visita, assim como houve para o 199 
GT do regimento, para que se possa ter um retorno efetivo sobre o referido GT e se fazer 200 
uma devolutiva para as famílias. ADRIANA MOMMA faz o encaminhamento da reunião 201 
extraordinária para o dia 30 de agosto às 9h, agradece a presença de todos e nada mais 202 
havendo a tratar, declara encerrada a Sessão. Sem mais, eu, Maria de Fátima Ferreira 203 
Morais, secretária da DEdIC, redigi e lavrei a presente ata. Campinas, 11 de setembro de 204 
2017.  205 


