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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA 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 oito dias 3 
do mês de junho 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 e de Teresa Celina Meloni Rosa, diretora 6 
da Diretoria Executiva de Ensino Pre Universitário. Com o comparecimento dos seguintes 7 
conselheiros: Márcia de Oliveira Soares, Franciane Martins da Costa, Kamylla dos Santos 8 
Rocha, Simoni Aparecida Rodrigues, Caroline Quintas F. A. de Oliveira, Rosana Aranha 9 
Dutra Rosa, Juliana Paraizo F. da Cunha, Fernanda S. Nogueira Konishi, Bárbara Leite 10 
Tacarambi Santos, Michele C. S. Rodrigues, Robson Alexandre Simões, Fabiana Kuhne, 11 
Marcela Sismotto Gandara, Luciana Cardoso Bonadia, André Lourenço Pedroso, Luiz 12 
Fernando Zagonel, Rolf Alex Burger, Evandro Sandrin, Gislaine Elias A. Silveira, Maria Ingrid 13 
Rocha Barbosa Schiavon, Raquel Ribeiro P. Koberle, Maximilian Koberle e Silvia Cordeiro 14 
Nassif. Com a presença da equipe gestora: Fátima Aparecida Ferreira, Laura Linares Paiva, 15 
Simone de Moraes Barbosa Rodrigues e Rosana Aparecida do Nascimento Souza Ramos. 16 
Participaram da reunião como ouvintes: Margareth Rovariz, Isabella F. Nunes, Patrícia Aline 17 
O. R. Aguiar Araújo, Debora Evelin Ferreira, Carla de Oliveira, Dulce Mara B. Grassi, 18 
Reinaldo Cavazani e Cecília Parra. Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: Juliana 19 
Oshima Franco, Gabriela Villen M. Scutari, Luciane Muniz Ribeiro Barbosa, Carolina de Roig 20 
Catine e Ademir de Marco. Havendo número legal, a Prof.ª Adriana Momma inicia a Sessão 21 
dando as boas vindas e, na ocasião apresenta novamente para quem não participou da 22 
ultima reunião do conselho, a Prof.ª Teresa Celina Meloni Rosa, diretora da Diretoria 23 
Executiva De Ensino Pré-Universitário (DEEPU). Criada em resolução de maio de 2017. A 24 
Prof.ª Teresa Meloni Rosa se apresenta e explana sobre a proposta da DEEPU que é de 25 
unificar e articular as Unidades de Educação Básica da Unicamp (COTIL, COTUCA e DEdIC) 26 
sob o ponto de vista educacional e estruturar essas três unidades, respeitando as 27 
especificidades de cada uma delas, que são bem distintas. Em seguida ADRIANA MOMMA 28 
submete a ata à votação. Ata é aprovada. Após passa para a atividade de integração. 29 
Explica que com essa atividade de integração, poderá ser feita uma reflexão do que 30 
entendemos que é um conselho e o que representa um conselho em termos de gestão 31 
democrática. O conselheiro MAXIMILIAN KOBERLE diz que é um desafio para o conselho 32 
fazer a informação circular. Hoje a FUNCAMP tem um acordo com o seu sindicato que só 33 
mães poderão colocar os filhos na creche (CECI/Integral, Parcial e Prodecad) e os pais não 34 
podem. Então, é uma discussão de gênero que está tão presente, mas é uma questão 35 
financeira. Então precisamos começar a construir uma solução para isso para que a gente 36 
consiga ampliar o numero de vagas para a DEdIC. É preciso que se crie esse movimento, 37 
pois nós temos CECI/maternal e pré-escola, Prodecad, Fundamental I e não temos 38 
Fundamental II. Terei que tirar minha filha dessa ordem para depois tentar o COTUCA e 39 
COTIL. Então seria muito bom ter o Sergio Porto com o Fundamental II, seria um projeto 40 
ousado trazer o Fundamental II para a Universidade. A conselheira MARCELA GANDARA 41 
reitera a importância da comunicação e diz que foi aprovado um regulamento e o mesmo 42 
saiu no diário oficial com muitas mudanças, inclusive referente a essa questão de quem 43 
tinha direito a vaga. O critério conhecido era que pais lotados na FUNCAMP, tinham direito 44 
somente a 10% de vagas, e que funcionários FUNCAMP que estiverem lotados na Unicamp, 45 
concorriam de igual para igual com os funcionários Unicamp, e nesse novo regulamento 46 
consiste que existem 25% de vagas para FUNCAMP e ainda diz que a própria FUNCAMP é 47 
que irá determinar o critério. Declara que essas mudanças passaram à revelia da 48 
comunidade e do Conselho. ADRIANA MOMMA destaca que na reunião passada foi falado 49 
que o regimento será revisto até em decorrência da certificação e da vinculação à DEEPU. A 50 
equipe gestora tem feito várias pontes, várias conversas pelas leituras do cotidiano para 51 
também apresentar para esse GT para que até agosto, termos alguns aspectos revisando 52 
concomitante ao estudo de cargos e ao processo de consulta publica com relação à nova 53 
gestão. Temos alguns desafios até o final da gestão: 1- Estudo da proposta de Plano de 54 
cargo do Magistério; 2- revisão e fortalecimento do currículo na perspectiva sócio cultural e 55 
científica; 3- revisão do regimento e regulamento. Alguns aspectos que irão vigorar em 56 
2018 deverão ser enviados até 30 de agosto impreterivelmente (diretoria leste – SEESP). A 57 
seguir passa para aos informes. O primeiro ponto do informe é com relação à nova gestão. 58 
Fala sobre a composição da nova gestão. Simone Rodrigues, diretora associada, Laura 59 
Linares Paiva, coordenadora do Ceci/Parcial; Debora Evelin Ferreira, coordenadora de 60 
projetos de inclusão, saúde e alimentação; Carla De Oliveira, diretora de Orientações 61 
Pedagógicas e de Formação Continuada de Professores; Vanilda Pena, coordenadora de 62 
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projetos socioculturais e científicos; Reinaldo Naia Cavazani, coordenador do Prodecad; 63 
Rosana Nascimento, coordenadora do CECI/Integral; Milena Ferreira Guatelli, coordenadora 64 
do CECI/FOP; Cecília Parra, coordenadora do CECI/ Berçário e Dulce Grassi assumirá a 65 
parte acadêmica articulando com a Margareth Rovariz, assistente social, a questão de vagas 66 
de critérios, de cortes e matriculas, assim como com a Helena (matrículas). A nova gestão 67 
iniciará oficialmente o trabalho no dia três de julho (após CIDF 10/08). Esclarece que a 68 
DEdIC inseriu dados da vida escolar junto ao EDUCACENSO – com previsão para 2018 de 69 
dinheiro do Fundeb – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica- para o 70 
CECI/Parcial e Integral. A conselheira MARCELA GANDARA solicita que essa informação seja 71 
formalizada em um documento para que o conselho possa compartilhar com a comunidade 72 
da DEdIC. ADRIANA MOMMA diz que estão sendo realizadas reuniões semanais da equipe 73 
gestora e com relação à questão do orçamento o encaminhamento será: priorização do que 74 
é essencial (sabão, papel higiênico, etc.) enfim, o básico, o que não pode faltar. Estava 75 
sendo feito um planejamento de quatro semanas para aquisição desses materiais, portanto, 76 
faremos um planejamento de cinco semanas.  Temos um saldo mensal com um valor e do 77 
saldo que é destinado para o almoxarifado, o mesmo era cotado. Cada unidade tinha uma 78 
cota, relacionada ao seu cotidiano (CECI/Parcial e Integral, Prodecad e FOP). Iremos mudar, 79 
por exemplo, verificar o que não pode faltar em todas as unidades, então a Simone 80 
Rodrigues, diretora associada juntamente com Adriana Oliveira (manutenção), Wellington e 81 
Vinicius (finanças) e Carminha (almox.) farão a média da demanda de todas as unidades. 82 
Se por exemplo, algum mês precisar de uma reforma no Prodecad, não irá ratear aquele 83 
mês aquele dinheiro, irá juntar o bloco daquele mês e priorizar a reforma, pois agora 84 
estamos fazendo um cronograma de obras. Explica que no CECI/Parcial e no Prodecad não 85 
será possível reformar os espaços, pois ele é um tipo um “Lego”, não tem fundação, a 86 
fundação é junto com a parede, com a estrutura, no qual se mudar alguma coisa, poderá 87 
desabar. Então, o máximo que poderemos fazer é colocar azulejos por cima, pisos, pois não 88 
tem como tirar divisórias. No CECI/Integral iremos tirar as divisórias e tentar trabalhar na 89 
perspectiva de ventilação, iluminação e segurança. Fomos conversar com pessoal da DGRH 90 
e inclusive o Sergio Porto tinha na sua origem crianças somente da Unicamp e a agora em 91 
sua configuração atual, ela tem crianças da comunidade de Barão Geraldo. A DEdIC possui 92 
um montante que até o mês, passado era repassado para o Sérgio Porto em termos de 93 
espécie (dinheiro), todavia, o que acontece, é que a criança do Sérgio Porto que depois vem 94 
no contra turno para o Prodecad, ela fica com o dinheiro do Fundeb.  No Sérgio Porto, nós 95 
não conseguimos nem ao menos o percentual do Fundeb que é de R$ 2.875,03/ano que é 96 
dinheiro do governo federal. Então, assim do ponto de vista da política, entendo a demanda 97 
do conselheiro Maximilian, mas a lei fala da obrigatoriedade do governo municipal que é de 98 
quatro aos 17 anos. Devemos ir com calma com relação a esse cenário de ampliação, 99 
porque não podemos abrir mão daquilo que nós temos e devemos fortalecer o que 100 
conquistamos e consolida-lo. Pensando na posição do governo estadual de São Paulo com 101 
as estaduais e também pensando que eles ficam com Fundeb integral, não acho que nesse 102 
momento tenhamos que encampar essa questão.  Nesse momento devemos optar por 103 
consolidar o regimento, o regulamento, o plano de cargos e o currículo com a perspectiva 104 
de diferentes linguagens, não só linguagem e expressão, mas com conhecimento, pois tem 105 
que ter o conhecimento da área – integrado aos diferentes institutos e faculdades. Reforça o 106 
compromisso do Prof. Marcelo Knobel e da Prof.ª Teresa Atvars com relação em consolidar o 107 
que já temos hoje e institucionalizar, para que pelo menos não haja tentativas de recuo. 108 
Não estamos fechados para essa situação, inclusive chegamos a conversar com a diretora 109 
do Sergio Porto para uma parceria pelo menos pedagógica. A conselheira MARCELA 110 
GANDARA considera extremamente importante essa parceria com o Sérgio Porto e 111 
Prodecad, essa integração, devido ao diferente tipo de acolhimento que os pais recebem nos 112 
dois espaços. ADRIANA MOMMA apresentou a Profa. Dra. Silvia Cordeiro Nassif, 113 
representante do IA que irá compor o Conselho. Profa. SILVIA NASSIF divulga o curso de 114 
extensão que ocorrerá em setembro, uma oficina de musica para pedagogos. O curso 115 
oferece vinte e cinco vagas e as inscrições serão abertas no dia primeiro de julho. ADRIANA 116 
MOMMA convida Simone Rodrigues a falar sobre o recesso Escolar da DEdIC. SIMONE 117 
RODRIGUES explica que o recesso acontecerá a partir do dia 10 até 24 de julho. No dia 24 118 
de julho as professoras retornam e começam as atividades com as crianças no dia 25 de 119 
julho. Esclarece que os espaços da DEDIC estarão abertos, cada unidade terá um 120 
responsável e a gestão estará fazendo uma atividade com os estagiários; fazendo 121 
planejamento e organizando os espaços. Declara que o recesso é uma legislação que dá 122 
direito ás professoras a esse período de 10 dias. A conselheira MARCELA GANDARA sugere 123 
fazer um comunicado aos pais de como estará à escola nesse período, pois ninguém 124 
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imagina o que vai acontecer. FATIMA FERREIRA explica que no Prodecad está tudo 125 
organizado para o mês de julho, no qual acontecem as férias do Sérgio Porto. As crianças 126 
serão atendidas em esquema de plantão. Só não haverá atendimento no período de 127 
recesso. ADRIANA MOMMA pergunta como está a movimentação em relação ao indicativo 128 
de paralisação do dia 30/06/2017 (Greve nacional) no âmbito da Unicamp, pois na 129 
Adunicamp houve uma controversa. Diz que a orientação da equipe gestora em relação a 130 
essa questão é que se houver paralisação, deve ser comunicado primeiramente aos pais 131 
quem irá aderir e verificar quem não tem uma rede de apoio se pede que os professores 132 
façam esse dialogo e tenham essa sensatez, para que pelo menos possa acolher esse 133 
grupo.  Ressalta que o processo de mobilização é um direito do trabalhador. Na ultima 134 
paralisação nacional não houve nenhum incidente. Na paralisação articulada pelo sindicato 135 
25 professoras paralisaram e na ultima do dia 20 houve cinco paralisações, das quais três 136 
professoras eram dos contratos temporários. O conselheiro ANDRE PEDROSO questiona 137 
sobre a compensação desse dia, se existe a obrigatoriedade de repor esses dias letivos. 138 
ADRIANA MOMMA responde que essa é uma questão que envolve negociação entre 139 
sindicato e reitoria. A conselheira BARBARA LEITE diz que já sinalizou essa dificuldade, pois 140 
esse mês a turma de seu filho especificamente teve três dias de paralisação, dias 20, dia 5 141 
e terá no próximo dia 30 de junho. “Eu sei que é um direito do professor, mas eu como 142 
funcionária, como vou explicar para minha chefia que só a turma do meu filho não vai 143 
atender. Não houve comunicado algum para que eu pudesse apresentar para minha chefia¨. 144 
ADRINA MOMMA considera que houve uma falha de comunicação da gestão, pois a 145 
orientação foi: faça um levantamento das mães cuja situação está descoberta e não tem 146 
rede de apoio. ISABELLA NUNES explica que na greve do ano passado houve uma longa 147 
discussão entre as professoras e a gestão de como ficaria esse atendimento e sempre foi 148 
negado o atendimento as famílias que estavam com dificuldades. ADRIANA MOMMA diz que 149 
o direito à greve não pode ser inviabilizado, o que se pode fazer é pensarmos juntos. A 150 
conselheira FRANCIANE COSTA diz que as pessoas que estavam em greve estavam lutando 151 
por uma reposição salarial. Houve uma reposição das atividades e que foi feito um relatório 152 
para a gestão explicando o que foi e o não foi feito. Não saímos em greve só pela questão 153 
salarial, mas por questões da DEdIC, que é um lugar de criança, mas é um espaço de 154 
qualidade. A conselheira MARCIA OLIVEIRA diz que já fez atendimento em período de greve 155 
com crianças de várias turmas e acha que dessa forma se perdeu o cunho pedagógico da 156 
creche, da função dos projetos, pois as crianças ficavam no parque de manhã e a tarde. 157 
¨Nessa ultima greve fiquei com a minha turma e dei prosseguimento ao projeto normal, foi 158 
mais positivo. Pais e mães que são da FUNCAMP, são da área médica e precisam desse 159 
atendimento, são assuntos muito sérios para se fazer esse equilíbrio. Tem que haver uma 160 
reflexão sobre isso. ADRIANA MOMMA prossegue a reunião e diz que a gestão está fazendo 161 
um estudo com o engenheiro da DMAM, Emerson Piaia, para ver a possibilidade em se fazer 162 
o acesso principal do CECI/Integral pelo estacionamento. Houve um abaixo assinado das 163 
mães reivindicando, mas na verdade esse grupo já está entrando às 6h20, pois a Adriana 164 
Oliveira (manutenção) já abre o prédio às 6h45, mas tem mães que chegam antes e que já 165 
estão acessando o prédio e algumas mães acessam o prédio do Prodecad também. De 166 
semelhante modo, a professora Rosana Nascimento, da equipe gestora tem vindo no 167 
período da manhã para acompanhar a abertura do portão e do prédio do CECI integral após 168 
as 06h20/30min. Após alguns questionamentos, Adriana Momma explica que temos feito 169 
um estudo e diálogo com as profissionais e famílias visando à melhoria do atendimento em 170 
relação à entrada/acesso.  A conselheira MARCELA GANDARA solicita sua saída do GT do 171 
regimento, pois já está no GT da visita. ADRIANA MOMMA pergunta quem pode substituir 172 
como mãe a conselheira Marcela no GT do regimento. O conselheiro MAXIMILIAN KOBERLE 173 
se prontifica em substituir a conselheira Marcela. ADRIANA MOMMA passa para a ordem do 174 
dia – Sobre a concepção formativa do PPP da DEdIC em vigência – a formação de bebês e 175 
criança; formação continuada dos profissionais da educação - Exposição, diálogos; cenários; 176 
e convida a coordenadora Rosana Nascimento para fazer a apresentação. ROSANA 177 
NASCIMENTO apresenta um Power Point sobre como funciona hoje as unidades da DEdIC, 178 
mas ressalta que haverá uma nova proposta. O conselheiro MAXIMILIAN KOBERLE solicita 179 
que a apresentação seja anexada a ata (parte das informações foram disponibilizadas em 180 
nota oficial da Unicamp). ADRIANA MOMMA diz que será redigido um texto com uma 181 
introdução, colocando o que está em vigência e em breve aquilo que está em andamento. 182 
planilha do Excel, o fator de ponderação. MARGARETH ROVARIZ faz uma apresentação em 183 
Power Point. ADRIANA MOMMA pergunta se alguém tem alguma pergunta sobre a 184 
apresentação. A conselheira MARCELA GANDARA diz que tem pais que querem saber quais 185 
são suas posições na fila de espera. MARGARTH ROVARIZ responde que isso é um sigilo 186 
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ético, portanto, o nome fica oculto, mas se os pais a procurarem serão mostrados a eles a 187 
sua posição. A conselheira LUCIANA BONADIA questiona sobre a representação das turmas, 188 
pois foi deliberado no conselho, mas alguns pais e professores falaram que não houve essa 189 
divulgação na turma deles. SIMONE RODRIGUES sugere pegar a lista dos pais 190 
representantes de cada turma com os coordenadores e enviar para a secretária do 191 
conselho. ADRIANA MOMMA solicita aos membros do GT’s da visita e regimento que façam 192 
o cronograma porque antes da reunião do próximo conselho tem que haver alguma 193 
composição para discussão. O conselheiro LUIZ ZAGONEL pergunta sobre a aula publica. 194 
ADRIANA MOMMA diz que a indicação para essa aula é para o dia 26 de julho com Prof. 195 
Newton Antônio Paciulli Bryan e Profa. Lindabel. A conselheira MARIA INGRID SCHIAVON 196 
pergunta como é feito o critério de transferência da turma do convivência I para o 197 
convivência II. LAURA LINARES responde que é pelo fator idade. As crianças sobem com um 198 
ano e meio. A conselheira MARIA INGRID SCHIAVON diz que algumas mães do seu módulo 199 
foram informadas ontem no dia da reunião que a mudança seria ontem também. ADRIANA 200 
MOMMA diz que a publicização e sistematização das informações é mais um desafio para 201 
essa gestão encampar. Agradece a presença de todos e nada mais havendo a tratar, declara 202 
encerrada a Sessão. Sem mais, eu, Maria de Fátima Ferreira Morais, secretária da DEdIC, 203 
redigi e lavrei a presente ata. Campinas, 23 de junho de 2017.  204 
 

 

 

 

 

 

 

 

 NOTA SECRETARIA CONSELHO: 

 

 A presente Ata foi aprovada na 11ª Sessão Ordinária  da   Reunião  do Conselho da DEdIC 

realizada em 28 de junho de 2017 com as seguintes alterações: 

 

 - fls.3, linhas 139 constar: (...) se um professor trabalhar nesse dia, esse dia, conta-se 

como dia letivo (...). 

 

- fls. 4, linhas 204, onde constou: (...) 23 de junho (...), constar: (...) 23 de julho (...). 

   

 

 

 


