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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS DO 1 
CONSELHO ESCOLAR DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E COMPLEMENTAR DA 2 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos vinte e seis dias do mês de outubro de 3 
2016, às nove horas, reuniu-se o Conselho Escolar da Divisão de Educação Infantil e 4 
Complementar da Universidade Estadual de Campinas, na sala Multiuso da DEdIC, na 5 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, em Barão Geraldo, Campinas, sob a presidência da 6 
Senhora Diretora Geral da DEdIC, CHRISTIANNE CALDAS TOURINHO em substituição a 7 
Senhora MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA, coordenadora da DGRH e presidente do 8 
Conselho Escolar da DEdIC. Com o comparecimento dos seguintes conselheiros: Lígia Maria 9 
Ataíde de Melo, Viviani Vicentin Bergamaschi, Camila Alessandra De Danielli Almeida, 10 
Roberta de Moura Botelho, Samara Annuar H. Mesquita, Fabíola Machado da Rosa, 11 
Rosineide Santos Silva, Adriana da Rosa Frezzato, Patrícia Aline Oliveira R. de Araújo, Alex 12 
Calixto Matos, Mariana Castrillon M. Pereira, Ademir de Marco, Silvia Cordeiro Nassif, 13 
Kamylla dos Santos Rocha, Marineusa Barbosa Tossini e a senhora Simone de Moraes 14 
Barbosa Rodrigues. Havendo numero legal, a senhora CHRISTIANNE CALDAS TOURINHO dá 15 
início à Sessão dando as boas vindas a todos e esclarece a ausência da Senhora Maria 16 
Aparecida Quina de Souza devido a uma grande demanda de trabalho na DGRH.  Inicia sua 17 
fala lendo as justificativas de ausência dos seguintes conselheiros: Fabiana Kuhne (férias) e 18 
Barbara Leite (grande demanda no trabalho). Das senhoras: Kátia Di Federico, Elisabete 19 
Mariano de Godoy, Rosana Nascimento, Adriana Barone (correção de provas de estagiários) 20 
e Laura Linares (férias). Comunica que a estagiária do Berçário, Flavia Soares (estagiaria de 21 
gestão do IFCH) participará como ouvinte dessa reunião de conselho. A seguir convida o 22 
professor Ademir De Marco para dar alguns informes. ADEMIR DE MARCO comunica que o 23 
programa “Farra nas Férias” do ano que vem, irá acontecer do dia 02 ao dia 28 de janeiro, 24 
primeira segunda-feira e ultima segunda-feira de janeiro, parando aos sábados e domingos. 25 
“Talvez o mais importante que já dá pra falar para vocês é que as inscrições já serão de 21 26 
de novembro a dois de dezembro. Logo essa informação será disponibilizada no site da FEF 27 
e as inscrições são feitas diretamente no site. Então, é só entrar na pagina da FEF que tem 28 
o ícone do Farra nas Férias e abrir a ficha de inscrição. Idade de 6 a 12 anos. 29 
Exclusivamente para alunos do Prodecad matriculados com idade de 6 a 12 anos. A Helena 30 
da Secretaria de alunos fornece a relação dos alunos”. Então, inserimos no site a matricula 31 
do pai ou da mãe e só terá acesso quem tem a matricula inserida lá. O conselheiro ALEX 32 
MATOS pergunta sobre o numero de vagas e se a criança precisa estar no segundo ano do 33 
Prodecad, pois o ano passado tentou uma vaga para o seu filho e como era o primeiro ano 34 
dele no Prodecad, ele não pode participar do programa. ADEMIR DE MARCO responde que a 35 
exigência é que ele esteja no Prodecad e no caso a referida criança ainda iria para o 36 
Prodecad no próximo ano. Quanto às vagas será em torno de 50 a 55 crianças. O 37 
conselheiro ALEX MATOS pergunta qual o numero de crianças no Prodecad. CHRISTIANNE 38 
TOURINHO responde que mais ou menos 300 crianças. ADEMIR DE MARCO afirma que não 39 
são todas as crianças que participam do programa e acaba tendo uma lista de espera de 40 
poucas crianças. São crianças de seis anos que já frequentam o Prodecad e estão no Ensino 41 
Fundamental. CHRISTIANNE TOURINHO diz que esse projeto é muito importante para quem 42 
está aqui e realmente não tem como tirar férias. A ideia é que as famílias possam tirar, mas 43 
não tendo como, é um padrão de atendimento muito bom. ADEMIR DE MARCO informa que 44 
o programa Farra nas Féria irá completar 10 anos em 2017. CHRISTIANNE TOURINHO diz 45 
que outro informe muito importante é sobre a rematrícula. A rematrícula é feita para que se 46 
possam organizar as turmas para o ano de 2017 e também organizar junto ás professoras 47 
para que elas possam saber quais as turmas que elas estarão no ano que vem e isso precisa 48 
ser feito até dezembro. A rematrícula foi até o dia 15 de outubro, porém, 47 famílias não 49 
fizeram a rematrícula e é muito importante para as crianças e para essas famílias que essa 50 
rematrícula seja feita. Foi autorizado para que mais ou menos 20 famílias fizessem a 51 
rematrícula fora do prazo, porque as mesmas justificaram o porquê não a fizeram dentro do 52 
prazo estabelecido. “Só que não dá para aguardar mais, pois existe uma lista de espera de 53 
pessoas que estão aguardando o ano inteiro por essa vaga. Precisamos nos organizar aqui, 54 
mas precisamos da organização das famílias também para o bem de ambas as partes”. A 55 
conselheira SAMARA MESQUITA diz que gostaria de tirar uma duvida: “Eu tenho uma mãe 56 
que comentou que o marido tem vaga porque é aluno da pós-graduação, e ele não fechou o 57 
semestre, e como ele não fecha o semestre e não está matriculado no próximo semestre, 58 
ele não sabe como vai fazer ainda”. Pergunta se esses não entram nos casos dos 47. 59 
CHRISTIANNE TOURINHO responde que para esses casos já estão sendo feitos contatos 60 
diretos com a DAC e que estão dando um tempo necessário para que eles tragam a 61 
documentação necessária. “É um direito da criança e a criança não pode pagar pelo erro, 62 
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mas na organização geral, são 12 turmas de maternal e uma logística, pois precisamos 63 
saber quantos subirão em julho”. A seguir pergunta se todos leram a ata da reunião 64 
anterior, se há algum questionamento e se pode submetê-la a votação. ADEMIR DE MARCO 65 
se abstém, pois não compareceu a ultima reunião e não conseguiu ler a ata. A conselheira 66 
FABÍOLA MACHADO sugere que o conselho deixasse para aprovar essa ata na próxima 67 
reunião, pois não sabe se todas as pessoas conseguiram ler. CHRISTIANNE TOURINHO 68 
pergunta se todos conseguiram ler. A conselheira LIGIA MELLO diz que leu e aprova a ata. A 69 
conselheira ROBERTA BOTELHO pergunta se não é possível mandar a ata com um pouco 70 
mais de antecedência. CHRISTIANNE TOURINHO diz que gostaria de sugerir para o conselho 71 
que as reuniões fossem bimestralmente, pois realmente, não está dando tempo hábil, até 72 
pelo regimento escolar e explica que são muitas coisas para a secretária fazer além da ata, 73 
e isso tem causado alguma dificuldade para que a ata seja entregue com mais 74 
antecedência. “Eu acho que mês a mês as coisas vão se acumulando e não dá tempo da 75 
gente se organizar enquanto equipe que se une para propor documentos e até para se 76 
organizar e até resolução de casos”. A conselheira SAMARA MESQUITA acredita que tem 77 
reuniões que se acaba parando antes de se finalizar o assunto e assim acaba sentindo falta 78 
de ter mais reuniões e tem reuniões que não, mas ficaria complicado fechar de serem 79 
realizados a cada dois meses, pois terá situações que o conselho vai demandar mais 80 
reuniões ainda, mas como irá trocar a equipe, sugere deixar essa discussão para a próxima 81 
gestão fazer. O conselheiro ALEX MATOS sugere que seja feita de 45 em 45 dias. A 82 
conselheira SAMARA MESQUITA acredita que de 45 dias não ficaria uma data, na qual as 83 
pessoas consigam se organizar. CHRISTIANNE TOURINHO entende que esse assunto das 84 
reuniões de dois em dois meses e as reuniões extraordinárias poderão ser debatidos na 85 
mudança do conselho, pois o edital terá mesmo que ser revisto devido à questão do 86 
Berçário. A seguir remete sua fala para o 1º item da pauta: Regimento do Conselho 87 
DEdIC. Agradece a conselheira Fabiola Machado pelo empenho que a mesma tem se 88 
dedicado, com muita responsabilidade ao documento do regimento e explica que “na 89 
segunda- feira não houve reunião por questão de quórum, mandei o aviso, na sexta. Peço 90 
que todos olhem minimamente o texto que a gente tinha consolidado nas duas reuniões que 91 
elas tinham feito. Vou colocar o texto para vocês visualizarem o que foi trabalhado”. 92 
Convida a conselheira FABÍOLA MACHADO para expor e comentar o texto. A conselheira 93 
FABÍOLA MACHADO diz “na verdade o que nós temos aqui, nós ainda estamos trabalhando, 94 
como ainda não tínhamos o regimento anterior, nós pegamos um modelo do regimento de 95 
uma rede de Santa Catarina e de Londrina e precisava de algumas adequações com relação 96 
às especificidades da Dedic”. Inicia a leitura do documento do regimento e coloca para 97 
discussão questões como: se será estatuto ou regimento; mudança do nome do Conselho 98 
Escolar DEdIC, pois não há representação (pais e professores) do Prodecad; tempo de 99 
preparação do edital para a próxima eleição do Conselho; mudança do nome “Escola” por 100 
“Instituição de Educação Infantil”; membro nato (DGRH ou DEdIC); suplente nominal ou 101 
suplente da lista; questão da saída do pai do Berçário (renuncia mobilidade ou transferência 102 
de unidade); eleições ou outro critério; limite de justificativa de ausência para reunião do 103 
Conselho 72h ou 24h; colocação no edital sobre a indicação dos representantes das três 104 
faculdades parceiras: IA, FE e FEF e organização da estrutura da reunião (secretário, mesa 105 
e outros). Explica que da formação inicial da comissão algumas pessoas saíram e convida a 106 
todos que tiverem interesse a entrar nessa comissão. Ressalta a importância de poder 107 
compartilhar esse documento com mais pessoas e diz que o mesmo está disponível no 108 
Google drive. “Então, dentro dessa pastinha que você vai receber por e-mail, você precisa 109 
abrir uma conta no Google, tem o ECA que é Estatuto da criança e do Adolescente que a 110 
gente precisa conhecer, tem o edital da eleição do conselho que foi da gestão 2015/2017, 111 
tem o programa do fortalecimento dos conselhos escolares, enfim e esse documento que a 112 
gente pegou como modelo”. A conselheira MARIANA PEREIRA sugere que o calendário 113 
comece a ser passado para aprovação, pois já são quase 11h00 e a reunião termina ás 114 
11h30. Lembra que o calendário precisa ser aprovado hoje. A conselheira FABÍOLA 115 
MACHADO agradece a colaboração e participação de todos e diz que a apresentação parou 116 
no artigo 29. O conselheiro ALEX MATOS pergunta como os conselheiros irão ficar sabendo 117 
da atuação da Secretaria da Educação depois do credenciamento, como se dá esse 118 
acompanhamento da Secretaria aqui na Unicamp e como o conselho fica sabendo o que eles 119 
acharam. CHRISTIANNE TOURINHO responde que agora que está autorizado, eles 120 
solicitaram para que nós passássemos de 15 em 15 dias, que eles iriam fazer uma pasta 121 
com todas as documentações que eles vão precisar para dialogar conosco. “Eu mandei para 122 
as duas supervisoras que fizeram a autorização, pois o diretor agora tem que nos designar 123 
uma diretora agora que vai nos acompanhar, porque ela vai ter que passar para ver uma ou 124 
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outra divisão que é o RA das crianças que é a pré-escola, fazer orientações para 2017. 125 
Estaremos sempre passando e inclusive, depois do calendário a gente estará falando do dia 126 
21 de novembro, que é uma reunião que vamos fazer, com todo mundo para começar já a 127 
fazer esse adendo, antes disso eu já passo para você”. O conselheiro ALEX MATOS pergunta 128 
depois de quanto tempo da primeira atuação da Secretaria eles irão revisar. CHRISTIANNE 129 
TOURINHO responde que o adendo tem que ser anual, mas a frequência não sabe ao certo. 130 
A conselheira ROSINEIDE SILVA diz que a CAS mudou de nome para CECI/Parcial e a 131 
mesma acredita que muitos pais não tenham ciência disso, pois precisaria ter mais 132 
visibilidade. CHRISTIANNE TOURINHO diz que o Prof. Tadeu tem que passar na CAD e 133 
mudar esse nome. Justifica a todos os conselheiros que a mudança do dia da parada de 134 
avaliação do planejamento do dia 31 de outubro para 21 de novembro se fez necessário 135 
para que toda a equipe pudesse ter elementos para avaliar o ano letivo. Quanto às 136 
formações explica que fez vários contatos com Institutos, Faculdades e outros e conforme 137 
anunciado nesse conselho ainda estamos acertando com a FE uma nova edição do Curso de 138 
Especialização para 2017.  A seguir remete sua fala para o 2º item da pauta: Calendário 139 
Escolar. Inicia a apresentação do calendário de 2017 para a apreciação e aprovação do 140 
conselho. Após vários questionamentos como: trazer crianças nas reuniões de pais, melhor 141 
dia e mês para o encontro de profissionais da DEdIC (agosto ou outubro), recesso, 142 
planejamento e outros, o conselho chegou a um consenso e o calendário foi passado até o 143 
final. A conselheira FABÍOLA MACHADO pergunta se é possível encaminhar esse calendário 144 
para as professoras antes do dia 21 de novembro. CHRISTIANNE TOURINHO responde que 145 
sim, agradece a presença de todos e nada mais havendo a tratar, declara encerrada a 146 
Sessão. Campinas, 22 de novembro de 2016. 147 


