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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA 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 seis dias 3 
do mês de julho 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 Pré-universitário - DEEPU. Com o comparecimento dos 7 
seguintes conselheiros: Márcia de Oliveira Soares, Franciane Martins da Costa, Kamylla dos 8 
Santos Rocha, Simoni Aparecida Rodrigues, Caroline Quintas F.A. de Oliveira, Juliana 9 
Paraizo F. da Cunha, Fernanda S. Nogueira Konishi, Camila Borges Martins de Oliveira, 10 
Bárbara Leite Tacarambi Santos, Michele C. S. Rodrigues, Robson Alexandre Simões, 11 
Marcela Sismotto Gandara, Luciana Cardoso Bonadia, André Lourenço Pedroso, Luiz 12 
Fernando Zagonel, Rolf Alex Burger, Renato Cesar Ferreira Rodrigues, Gabriela Villen M. 13 
Scutari, Juliana Oshima Franco, Maria Ingrid Rocha Barbosa Schiavon, Raquel Ribeiro P. 14 
Koberle, Maximilian Koberle e Ademir de Marco. Com a presença da equipe gestora: Simone 15 
de Moraes Barbosa Rodrigues, Rosana Aparecida do Nascimento Souza Ramos, Debora 16 
Evelin Ferreira, Carla de Oliveira, Cecilia Alejandra R. P. da Silva e Dulce Mara Bertolluci 17 
Grassi. Participaram da reunião como ouvintes: Margareth Rovariz, Isabella F. Nunes e Eda 18 
Lúcia Marçal. Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: Fabiana Kuhne, Luciane 19 
Muniz, Carol Cattini e Silvia Cordeiro Nassif. Havendo número legal, a Prof.ª Adriana 20 
Momma inicia à Sessão dando as boas vindas e segue para a Pauta, submetendo à 21 
aprovação à ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Escolar da DEdIC. Consulta se há 22 
observações. A conselheira KAMYLLA ROCHA diz que faltou na ata um item, e que na última 23 
reunião o conselheiro André colocou sobre a reposição dos dias letivos, e que em seguida 24 
tem a fala da conselheira Franciane e logo após a fala da Adriana Momma que diz que se 25 
um professor trabalhar nesse dia, esse dia conta-se como dia letivo. No final da ata aparece 26 
23 de junho e o correto é 23 de julho. ADRIANA MOMMA diz que havia uma proposta da ata 27 
não ser na integra, mas as alterações serão corrigidas pela secretária. Não havendo outras 28 
observações submete à votação a referida ata com as observações feitas pela conselheira 29 
Kamylla; que é aprovada. Apresenta Eda Lúcia Marçal, coordenadora geral da FUNCAMP. A 30 
seguir passa para os Informes - item 1. Reunião de Formação com profissionais da 31 
educação DEdIC nos dias 19, 20 e 21/07 (relato, vídeo)- Faz uma explanação sobre os dias 32 
de formação que ocorreram com a equipe da limpeza, da cozinha, demais profissionais que 33 
se encontravam na DEdIC durante o recesso, bem como os estagiários.  – 19/07: Processo 34 
de construção e consolidação do Projeto Político Pedagógico da DEdIC pela via do 35 
planejamento; 20/07: Creches e pré-escolas nas Universidades?; 21/07: Construção 36 
coletiva do projeto político pedagógico da DEdIC. Considera que foi importante esse 37 
momento, pois pudemos conhecer um pouco de cada um, conhecer a infância desses 38 
adultos. A conselheira MARCELA GANDARA diz que há uma rotatividade grande entre o 39 
pessoal da terceirizada, e infelizmente esse trabalho se perde. O conselheiro MAXIMILIAN 40 
KOBERLE explica que existe o memorial descritivo do contrato terceirizado, que é uma 41 
questão de comunicação. ADRIANA MOMMA diz que a DEdIC fará uma tratativa de rever o 42 
memorial para poder dizer que foi muito bom essa oportunidade e com a equipe dialogará 43 
sobre a possibilidade de esses tempos e espaços serem contemplados para/com a 44 
participação de todos. Passa para o item 2. Informe Reunião Extraordinária do Conselho – 45 
pais do Conselho. A conselheira MARCELA GANDARA faz um relato da reunião explicando 46 
que houve um questionamento do porque da não renovação do contrato das professoras 47 
temporárias contratadas em junho de 2016. Havia um documento, memorando, que a 48 
direção não poderia assinar a renovação por uma questão legal (justificativa da contratação 49 
era reposição de greve de 41 professoras). As coordenadoras passaram a situação atual da 50 
DEdIC, com a nova reorganização, sem as professoras temporárias e esses dados seriam 51 
passados para as professoras no dia 24 de julho no planejamento e compartilhado em 52 
reunião de conselho. Todavia, não houve tempo hábil de a proposta ser dialogada com 53 
todos os professores em RPC. A conselheira JULIANA OSHIMA diz que foi solicitado à gestão 54 
que se colocasse, em um comunicado geral para a DEdIC, se posicionando de uma forma 55 
mais enfática, com relação a saída das funcionárias; questão de 1/3 de formação das 56 
professoras e pleitear concurso para contratar professoras efetivas. O conselheiro ANDRÉ 57 
PEDROSO diz que houve por parte da gestão uma falta de tato no trato com as profissionais 58 
desligadas. A conselheira MARCELA GANDARA fala da necessidade e da importância de 59 
mudanças de itens do Regimento da DEdIC. Aponta a questão entre outras da relação 60 
professor/criança. TERESA MELONI ressalta a fala da conselheira Marcela sobre a 61 
importância da mudança do regimento da DEdIC, um ponto principal de toda essa questão.  62 
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O conselheiro RENATO RODRIGUES reitera a proposta da conselheira Juliana de se fazer o 63 
comunicado para a comunidade DEdIC, justificando que por um erro administrativo com 64 
prejuízo pedagógico, demonstrar que há necessidade de ampliar e atender a demanda. 65 
TERESA MELONI diz que os contratos das professoras temporárias estão disponíveis para 66 
cópias na DGRH. A conselheira JULIANA OSHIMA pergunta se com relação ao regimento, se 67 
pode aprovar a relação que se deseja adulto/criança via conselho. ADRIANA MOMMA 68 
sinaliza que essa questão não diz respeito só a quantidade adulto criança, embora essa seja 69 
um aspecto essencial, mas há que se considerar ainda a forma como são organizados os 70 
“tempos e espaços” pedagógicos com as crianças, a rotina, o currículo, a organização das 71 
turmas, dos módulos. E tal aspecto precisa ser refletido e dialogado com as profissionais da 72 
educação em RPC, entre outros para fins de encaminhamento. Passa para o item 3. Sobre o 73 
GT da Alimentação – Simone –. SIMONE RODRIGUES fala sobre o GT de alimentação. Indica 74 
que o Sr. Eduardo Spinelli, antigo diretor administrativo da DEdIC integrava o GT e nos 75 
documentos elaborados pelo respectivo grupo há indicação de a alimentação da DEdIC ser 76 
centralizada pela Diretoria de Alimentação. No entanto, a posição da DEdIC é de viabilizar 77 
algumas das melhorias nas cozinhas, sendo que a decisão dessa questão não será feita sem 78 
antes dialogarmos com a equipe de nutricionistas, crianças, e professoras da DEdIC. A 79 
conselheira JULIANA OSHIMA pergunta a quem está vinculado esse GT. SIMONE 80 
RODRIGUES responde que está vinculado à DEA – Diretoria Executiva de Administração, 81 
antiga VREA. A conselheira MARCELA GANDARA pergunta se existe a possibilidade de ter um 82 
sub GT. ADRIANA MOMMA responde que sim, todavia sinaliza a preocupação de 83 
constituirmos GT e não considerarmos a nossa equipe de professoras nos contextos de 84 
reunião coletiva – coordenadas pela equipe de gestão das Unidades. Reitera que nesse caso 85 
o caminho desejado, como já mencionado é dialogar com as nutricionistas e professoras da 86 
DEdIC, crianças e famílias – via conselho ou outra possibilidade indicada pelas professoras.  87 
Item 4. Sobre a Reunião de (re) planejamento do trabalho pedagógico – avaliação 1º 88 
semestre 2017 e indicações 2º semestre2017 – uma das profissionais da equipe gestora 89 
e/ou professora CARLA DE OLIVEIRA fala sobre o dia 24 de julho e explica como foi a 90 
dinâmica e o planejamento entre as professoras, e o resgate de seu trabalho; 91 
esclarecimento do por que a divisão por convivências. ADRIANA MOMMA passa a seguir 92 
para a Ordem do dia: convida os membros do GT’S para passarem os informes. CARLA DE 93 
OLIVEIRA faz uma explanação sobre o GT do Regimento.  Diz que até o presente momento, 94 
o GT realizou uma reunião inicial e agendou as próximas para os estudos e reelaboração do 95 
documento. “Dentre as questões que surgiram, está a proporção adulto/criança que, 96 
gostaríamos que estivesse menor do que a que propõe a legislação. Ainda estão verificando 97 
esta possibilidade. No mais, o GT vai funcionar até o dia 21/08, data em que o documento 98 
pronto será enviado aos conselheiros para leitura. O Regimento está em processo de 99 
revisão e já o que estamos verificando se legalmente podemos ter um documento diferente 100 
da legislação”. A conselheira JULIANA OSHIMA sugere que a reunião ordinária do dia 30/08 101 
seja antecipada para o dia 25/08 às 9h para os encaminhamentos do GT do Regimento.  102 
ADRIANA MOMMA faz um encaminhamento: deverá ser entregue via e-mail aos 103 
conselheiros no dia 21/08, uma semana antes da reunião, última versão do regimento e na 104 
reunião do dia 25/08 os conselheiros já deverão vir com seus destaques. Ademais, solicita-105 
se que os coordenadores de unidades compartilhem as proposições com todos os 106 
professores em reuniões pedagógicas e via e-mail. A conselheira MARCELA GUANDARA 107 
explica que já foram realizadas duas reuniões e que estão bem adiantados e quase 108 
fechando a proposta de regulamentação da visita para o conselho deliberar, no entanto, é 109 
preciso realizar pelo menos ainda mais uma reunião, porque a última havia coincidido com a 110 
reunião sobre o encerramento de contrato das professoras temporárias e vários membros 111 
não puderam participar. Então, essa reunião é necessária para se fazer um fechamento. 112 
Propõe que não seja encaminhada a deliberação sobre esse assunto na próxima reunião do 113 
Conselho porque na pauta já vai constar os encaminhamentos do GT do Regulamento, que 114 
é mais urgente e tomará bastante tempo para discutir. VANILDA PENA diz que em relação 115 
aos GT considera importante mais informações, pois as discussões não chegam aos 116 
professores. ADRIANA MOMMA diz que compete às coordenações de unidades os informes 117 
tanto das questões do cotidiano, quanto dos GT, conselho reunião de equipe, etc. A 118 
conselheira JULIANA OSHIMA sugere que a ata seja disponibilizada na lista de e-mails da 119 
DEdIC. ADRIANA MOMMA agradece a presença de todos e nada mais havendo a tratar, 120 
declara encerrada a Sessão. Sem mais, eu, Maria de Fátima Ferreira Morais, secretária da 121 
DEdIC, redigi e lavrei a presente ata. Campinas, 03 de agosto de 2017.  122 


