
1 

ATA DA TERCEIRA 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 sete dias do mês de abril 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 Coordenadora da DGRH, MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA, e com o 7 
comparecimento dos seguintes conselheiros: Lígia Maria Ataíde de Mello, Fabíola Machado 8 
da Rosa, Adriana da Rosa Frezzato, Valéria Auxiliadora G. Ramalheira, Rosineide Santos 9 
Silva, Fabiana Kuhne, Patrícia Aline Oliveira R. de Araújo, Flavia Linhalis Arantes, Mariana 10 
Castrillon M. Pereira, Marineusa Barbosa Tossini e Barbara Leite Tacarambi Santos. As 11 
senhoras, Laura Linares Paiva, Simone de Moraes Barbosa Rodrigues, Adriana Ferreira 12 
Barone, Elisabeth Mariano de Godoy, Rosana Aparecida do Nascimento Souza Ramos e Kátia 13 
Regina Di Federico. Compareceu também como convidado Carlos Paraizo, gerente da 14 
assessoria de comunicação da DGRH. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA dá início à 15 
Sessão dando as boas vindas e lê a justificativa de ausência dos seguintes conselheiros: 16 
Silvia Nassif (atividades de pesquisa), Prof. Ademir de Marco (Congresso em Belo 17 
Horizonte), Renê Antonio Rodrigues Sobrinho (compromisso nas atividades de sua unidade, 18 
em função de férias de outros colegas funcionários), Alex Calixto Matos (motivo de saúde do 19 
filho). Essas foram as justificativas de ausência que foram enviadas. Consulta se alguém 20 
tem alguma observação na ata da reunião realizada no dia 30/03. Explica que essa ata não 21 
é a ata da reunião extraordinária realizada no dia 13/04. A conselheira ROSINEIDE SILVA 22 
solicita a inclusão na ata do seu pedido de exclusão da comissão do Regimento do Conselho 23 
Escolar da DEdIC. A conselheira FABIANA KUHNE solicita que na página 5, linha 273, seja 24 
colocado o seu pedido de inclusão na comissão do Regimento do Conselho Escolar da 25 
DEdIC. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA diz que um é pedido de exclusão e outro de 26 
inclusão. A conselheira FABIANA KUHNE DIZ que na linha 231 na qual está se falando sobre 27 
APM, se coloque o significado da sigla, pois a mesma não sabe o que significa. MARIA 28 
APARECIDA QUINA solicita que seja colocado entre parênteses o significado: Associação de 29 
Pais e Mestres. A conselheira FABIANA KUHNE diz que na linha 288 o assunto estava em 30 
torno de apresentações de projetos que agregam a DEdIC. Muitas pessoas falaram sobre 31 
isso, mas não ficou definida uma data e se terá uma apresentação ou não. O assunto ficou 32 
sem encerramento. CHRISTIANNE TOURINHO diz que o Prof. Ademir de Marco falou sobre 33 
os projetos pedagógicos que contribuem com a DEdIC e que as professoras poderiam vir 34 
aqui e apresentar, mas não ficou nada definido. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA diz 35 
que foi uma sugestão, mas que não houve o momento de aprovação. MARIA APARECIDA 36 
QUINA DE SOUZA pergunta se foi uma questão de entendimento ou se é preciso mudar o 37 
texto. A conselheira FABIANA KUHNE responde que só foi para recordar mesmo. Diz que na 38 
linha 656, existe uma parte de sua fala que não ficou como a mesma havia pensado quando 39 
disse: “... estava falando a palavra acusando e se defendendo”. Diz não se lembrar de usar 40 
essa palavra de acusação. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA diz que todos entendem e 41 
que isso é um aprendizado, pois às vezes começamos a falar tão naturalmente, mas em 42 
conselhos no qual existem atas precisa cuidar um pouco mesmo, mas é aprendizado. A 43 
conselheira FABIANA KUHNE solicita, por gentileza, que Maria Aparecida Quina leia a linha 44 
661. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA diz que irá começar a leitura a partir da linha 45 
259, para dar sentido á frase. “... Em sua experiência de conselho, quando se recebe um 46 
item de pauta, quem pediu a inserção deve anexar sempre o porquê daquele pedido. 47 
Quando vai para a reunião o conselheiro já sabe do que se trata, (final da linha 661). A 48 
conselheira FABIANA KUHNE diz que ficou na duvida, pois a mesma anotou “documentos” e 49 
não “porque”. Diz que de sua parte era isso. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA retoma 50 
os itens de solicitação de retificação na ata para o entendimento de todos. Na linha 273 51 
haverá uma mudança de texto na ata que será: inclusão da conselheira Fabiana e a 52 
exclusão da conselheira Rosineide da comissão do Regimento escolar da DEdIC. Sobre a 53 
linha 231 será colocado entre parênteses o significado de APM (Associação de pais e 54 
mestres). Com relação à linha 288, diz que o assunto era em torno de uma sugestão e não 55 
teve a parte de aprovação. Na linha 288 houve uma questão de entendimento, portanto, 56 
não haverá mudança. Pergunta se mais alguém tem algum comentário da ata. A conselheira 57 
FABÍOLA MACHADO solicita fazer uma sugestão. Sugere que fosse usada a ata escrita como 58 
é feita nas reuniões de coordenação. A ata é escrita no momento da reunião e como agora 59 
tem a secretária Roberta, a mesma poderia ir anotando as pautas e o que foi decidido, 60 
passando no data show, pois dessa forma a gente já sairia daqui com algo escrito e talvez 61 
depois passasse como complemento para a transcrição. É uma sugestão para que o 62 
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conselho avalie e veja se é viável ou não. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA esclarece 63 
que a Roberta é secretária da coordenadoria e a mesma está presente no conselho para 64 
auxiliá-la, pois tem várias situações que os conselheiros colocam por e-mail e que precisam 65 
ser tomadas providências rapidamente. A secretária do Conselho é a Fátima, secretária da 66 
DEdIC. A DEdIC segue esse modelo de gravação, porque é o modelo das câmaras da 67 
Unicamp, no qual você grava e depois transcreve. Em determinadas reuniões, quando o 68 
grupo é menor e dependendo do assunto da pauta ás vezes funciona o modelo que a 69 
conselheira Fabíola se refere. A conselheira FLÁVIA LINHALIS acha que as reuniões do 70 
conselho são muito demoradas, pois a ultima não acabou e foi marcada uma extraordinária. 71 
A conselheira FABÍOLA MACHADO acredita que não demoraria mais, pois ao escrever já se 72 
faria os encaminhamentos. Esse modelo ficou decidido na primeira reunião e até se fazer 73 
um regimento do conselho, poderia ser algo construído coletivamente, mas se todos os 74 
conselheiros entendem que é melhor continuar gravando, a mesma concorda.  Ressalta que 75 
foi só uma sugestão. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA diz que logo chegará o momento 76 
da redação do regimento e o conselho pensará em alternativas. Relata que tem 77 
experiências das duas formas de registro e realmente demora, porque você escreve um 78 
texto e o outro não concorda, pois não foi isso que quis dizer. Essa questão ficará como 79 
sugestão e será analisada. Quem tem duvida do que falou é só pedir para a secretária 80 
Fátima a gravação, pois ela é publica, obviamente que para esse grupo. Solicita a 81 
autorização dos conselheiros para inverter o item de pauta e apresentar Carlos Paraizo, 82 
assessor de comunicação da DGRH, para que o mesmo apresente para o conselho a questão 83 
do site da DEdIC, no qual irão constar as atas, pautas, conforme o combinado na ultima 84 
reunião. CARLOS PARAIZO inicia sua fala desejando a todos um bom dia e apresentando o 85 
site da DEdIC. Explica que era necessário ter um espaço nesse site para documentos como: 86 
atas, pautas das reuniões do conselho e também para  que a comunidade saiba quem são 87 
os membros que compõem esse conselho. Que essas informações ficassem publicas para o 88 
conhecimento de todos. Esse foi um pedido que partiu do próprio conselho. Então, foi criada 89 
uma solução para essa questão. Clicando no link: conselho escolar, vocês terão o calendário 90 
das reuniões anuais; o arquivo da convocação que é enviado para todos no qual já consta a 91 
pauta da reunião e também a ata. Tem aqui a convocação que vocês recebem, tem a pauta, 92 
os informes, enfim, vocês recebem pelo e-mail e depois quando a ata fica pronta, terá o 93 
documento da ata também. Está tudo publico aqui, basta consultar. No caso, aqui só temos 94 
a ata de fevereiro. Todos os documentos prontos já estão aqui disponíveis, até mesmo a 95 
convocação da reunião de hoje. A equipe tomou a liberdade de colocar que todas as 96 
reuniões serão aqui, mas pode ser retirado se acaso mudar. Nessa 1ª parte seria os 97 
documentos, na sequência tem a composição do conselho com as fotos. Não temos todas as 98 
fotos ainda, mas a Natalia, estagiária da comunicação, que trabalha aqui na DEdIC, pode 99 
estar tirando as fotos que faltam. Então, se alguém perceber que sua foto não está aqui 100 
poderá passar na sala dela e tirar a sua foto. As fotos estão na seguinte sequência: gestão, 101 
representação dos funcionários, representação dos professores, representação dos pais e 102 
unidades parceiras. Na sequência já tem os suplentes da mesma forma dividida. Diz que 103 
uma questão que o conselho precisa decidir é sobre se publica assim como está sem as 104 
fotos ou se espera pelo menos quase completar. A conselheira  FABÍOLA MACHADO 105 
pergunta se não há possibilidade de fazer igual a sites de relacionamento, no qual as 106 
pessoas entram e colocam uma foto que a mesma escolheu. CARLOS PARAIZO responde 107 
que do jeito que está não, mas a foto poderá ser enviada. A conselheira FABÍOLA MACHADO 108 
pergunta se pode ser enviado um e-mail pedindo para as pessoas mandarem a foto e não 109 
precisar tirar aqui. CARLOS PARAIZO responde que sua preocupação é não estar no padrão, 110 
pois tem que ser 3x4, mas se quiserem mandar não tem problema. CHRISTIANNE 111 
TOURINHO diz que a Natália poderá ir ao Convivência I para tirar as fotos. CARLOS 112 
PARAIZO pergunta se a comunicação espera publicar mais fotos ou pode publicar como 113 
está.  Explica que a DGRH tem uma cultura de trabalhar com listas de e-mail. Existe a lista 114 
dos profissionais da DEdIC, lista dos pais da DEdIC e agora foi criada a lista do Conselho 115 
Escolar da DEdIC. Então, vocês receberão hoje uma mensagem de boas vindas. Vocês 116 
receberão duas mensagens: uma explicando qual é o objetivo da lista, quem está na lista e 117 
como se faz para usar a lista. A lista chama-se conselhodedic-l. Depois será enviado para 118 
todos os conselheiros como se faz para mandar mensagens, mas o e-mail de todos já estão 119 
cadastrados nessa lista. Tudo que é postado lá, todos recebem. Ela hoje não tem 120 
moderação e a mesma é fechada só para os membros, ou seja, se não for membro do 121 
conselho, não irá receber essa mensagem e escrever para esse grupo. Agora se for membro 122 
e mandar um bom dia, todos irão receber esse bom dia, bom dia, bom dia. Então, temos 123 
essa cultura, essa política de utilização de listas, de saber usar para que ela não fique 124 
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desgastada, por exemplo, se alguém mandar: “Parabéns pelo dia da primavera”, tem que 125 
pensar se isso é útil, se não for já começa a se criar um problema. Todos têm que pensar 126 
antes de mandar, pois é uma ferramenta muito importante, muito poderosa para a 127 
interação das pessoas, mas se não souber usar será complicado. Então, se você mandar de 128 
um endereço “x” do seu e-mail, todos irão responder e quando você responder uma 129 
mensagem que recebeu todos também irão receber. Qualquer pessoa do conselho pode 130 
falar o que quiser e todos irão receber, pois não tem moderador.  A conselheira MARIANA 131 
PEREIRA pergunta se os suplentes e a parte administrativa também estarão nessa lista. 132 
CARLOS PARAIZO responde que sim que todos que estão nessa pagina estarão na lista. 133 
Para que a lista não fique desgastada, sugere que quando alguém quiser falar com uma 134 
pessoa especifica, mande um e-mail direto para essa pessoa. Agora se tem um assunto que 135 
acha necessário que todos saibam, mande na lista. A conselheira FABIANA KUHNE sugere 136 
que no momento de disponibilizar os nomes, principalmente em relação aos pais, seria 137 
interessante colocar de onde é o pai (Convivência I, II e III) para facilitar para os pais que 138 
não são do conselho, que quiserem buscar algum membro que está mais próximo. CARLOS 139 
PARAIZO diz que é possível fazer isso, só precisa que alguém lhe passe esses dados. MARIA 140 
APARECIDA QUINA DE SOUZA diz que a equipe passará essas informações. A conselheira 141 
FABIANA KUHNE considera que ficará mais fácil para quem é fora do conselho identificar o 142 
seu representante. CARLOS PARAIZO diz que é muito importante à comunicação ser avisada 143 
sobre qualquer atualização que tiver. Entrou-se algum novo membro para se atualizar no 144 
site não é tão complicado. O problema é continuar na lista quem não faz mais parte do 145 
conselho e o mesmo continuar participando das decisões e discussões do conselho. Então 146 
entrou ou saiu alguma pessoa a Natalia precisa ser avisada. Toda comunicação agora será 147 
feita pela lista. Como as convocações serão feitas por aqui com até três dias antes (72 148 
horas antes da reunião), se alguém não recebeu é porque está com algum problema na sua 149 
lista e a equipe de comunicação irá investigar o que está acontecendo. A conselheira 150 
ROSINEIDE SILVA pergunta se serão colocadas só as atas de 2016 ou a equipe pretende 151 
resgatar as de 2015. CARLOS PARAIZO responde que ficou resolvido que somente a partir 152 
de 2016. A conselheira MARIANA PEREIRA pergunta o que ficou decidido em relação à 153 
publicação das fotos, se irá colocar agora ou irá esperar. CARLOS PARAIZO responde que 154 
quem não tem foto aqui, hoje pode procurar a Natalia. Pode se mandar pela lista uma 155 
mensagem dizendo que a lista foi enviada e quem está sem foto deverá marcar um horário 156 
com a Natalia para tirar sua foto ou se preferir enviar foto para ela no padrão especificado. 157 
Agradece a atenção de todos. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA agradece a 158 
apresentação de Carlos Paraizo e passa para o item 1, porque houve a inversão na pauta. 159 
Na reunião passada foi falado no conselho pela conselheira Fabiana um assunto sobre a 160 
necessidade de ser feito uma campanha do estacionamento para os pais. Então, ficou 161 
combinado que a conselheira Fabiana traria um texto para a apreciação do conselho. 162 
Pergunta para a conselheira Fabiana se a mesma, por acaso, chegou a fazer um esboço do 163 
texto. A conselheira FABIANA KUHNE responde que fez alguns, mas não teve tempo de 164 
fazer um apanhado e mandar para o grupo, mas que mandará para a lista. MARIA 165 
APARECIDA QUINA DE SOUZA pergunta se pode transferir esse item para a próxima pauta 166 
do conselho, porque ficou combinado da conselheira Fabiana elaborar um texto inicial e 167 
fazer uma validação com o conselho para se fazer a campanha com os pais relativa às 168 
questões que a mesma colocou sobre o estacionamento e ainda se necessário fazer aquela 169 
solicitação à prefeitura com relação a forma de estacionar na rua, tanto no estacionamento, 170 
em cima da calçada, como também a velocidade naquele espaço foi uma discussão. Então, 171 
na próxima reunião esse item de pauta voltará. Houve também aquele aviso do 172 
levantamento da necessidade de enquete. Foi conversado na outra reunião também a 173 
respeito de qual seria o melhor horário de palestras para os pais. E saiu dessa reunião 174 
também um combinado de que se fizesse uma enquete com os pais. Houve a sugestão de 175 
que se elaborasse um tipo de formulário para ir ao caderno das crianças, que foi o meio que 176 
todos acharam ser o mais funcional. Então, já foi feito o formulário da enquete. O Paraizo 177 
vai mostrar, o conselho já valida e a enquete será colocada no caderno das crianças. Feito 178 
isso, ficará a cargo das coordenações passarem a tabulação disso para que possamos 179 
mostrar para todos aqui no conselho. A seguir fala sobre o item: necessidade de reforma x 180 
saúde das crianças. Diz que quem levantou esse assunto foi à conselheira Barbara e a 181 
convida para expor seu ponto de vista e suas situações. A conselheira BÁRBARA SANTOS se 182 
apresenta e diz que seu filho veio para cá esse ano e o mesmo gosta muito daqui. Diz que 183 
solicitou essa pauta no conselho por uma necessidade que passou de saúde com ele e que 184 
percebeu conversando com alguns pais o que estava acontecendo. Relata que “Quando 185 
chegou aqui a principio a reforma já tinha sido iniciada, mas pelo que percebeu não tinha 186 
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muita movimentação, estava parada. Começou a ouvir das professoras que tinha muito pó e 187 
a mesma não conseguia entender de onde estava vindo aquele pó. Uma criança começava a 188 
tossir, outra com nariz escorrendo, mas até ai tudo bem. Teve uma semana que se 189 
intensificou realmente a reforma, nós percebíamos ao entrar no módulo para deixar as 190 
crianças que estava bem intensificado o pó e o seu filho fica aqui no módulo do 2º andar. 191 
Relata que as professoras colocaram os desenhos das crianças na tentativa de ilustrar um 192 
pouco o I usava mais e do dia pra noite ele precisou usar. Ele não apresentava nariz 193 
escorrendo, ele comia, ele não estava prostrado, ele tinha uma atividade normal e de quinta 194 
para sexta-feira ele não conseguia respirar. Eu levei um susto e não sabia o que fazer. Usei 195 
a bombinha naquela madrugada e ele apresentou um conforto para respirar melhor. Na 196 
sexta-feira ele não veio e eu consegui horário com a pediatra que disse: você vai trazê-lo 197 
aqui e eu quero ver a radiografia do pulmão dele. Eu levei a radiografia e fiquei esperando 198 
pra mostrar o resultado. A hora que a médica viu, ela disse: que realmente estava com um 199 
pouco de secreção e iria precisar entrar com medicação. Eu disse: mas, doutora o que é 200 
isso? É uma crise alérgica, é bronquite? Ela respondeu: não, e que hoje não se trata mais 201 
nada como bronquite, a gente caracteriza como asma. Meu coração saiu de lá partido. Uma 202 
criança que até então não tinha nada, do dia para a noite apresenta um quadro de asma. Eu 203 
sai do consultório dela, isso porque eu já estava usando o paliativo e quando ele começava 204 
com a crise alérgica, já começava com antialérgico. O antialérgico não era suficiente, teve 205 
que entrar com o antibiótico. Sai do consultório dela com duas bombinhas (prescrição), 206 
mais o antialérgico e mais o corticoide. Ela falava assim: você leva a prescrição do 207 
antibiótico, se ele precisar, isso na sexta-feira. Sexta-feira ele começou a apresentar um 208 
quadro febril, no sábado ele já não comia e não queria mais brincar. Liguei para médica e 209 
ela disse: entra com o antibiótico, eu entrei com o antibiótico que ele sempre usava, e 210 
depois de quatro dias eu precisei voltar ao consultório dela porque o antibiótico, ele não 211 
estava conseguindo tomar, pois ele vomitava, estava com fezes amolecidas. Ele se 212 
encontrava em um processo de desidratação. Mandei mensagem para ela e falei assim: ele 213 
está apresentando estado febril, será que é virose? Ela disse: não, pode ser desidratação. O 214 
que eu fazia? Ele só tomava água, não comia e o pouco que ele tomava em 5min. saia nas 215 
fezes. Eu estava entrando em desespero, ela trocou a medicação e ele conseguiu aceitar o 216 
antibiótico. Ai veio um período que estava tendo um surto de virose aqui na escolinha. Eu 217 
não tenho condição de mandar ele para a escolinha, pois ele está se recuperando agora, 218 
estou lutando contra um processo de desidratação e se ele pega essa virose? Ele ficou em 219 
casa, a gente se desdobrou minha mãe, meu esposo e eu ficamos com ele. Ele se recuperou 220 
e voltou terça-feira agora, só que nesse meio tempo, eu fui conversando com os pais da 221 
turminha dele e com outros pais. Uma menininha da turma da turma dele que nunca tinha 222 
apresentado nada, foi parar no hospital, não ficou internada, mas precisou ficar em 223 
observação com desconforto respiratório também e é uma coisa que eu já tinha falado com 224 
os pais. A gente começou a perceber que no período que se intensifica a reforma, gerava 225 
mais pó e as crianças pioravam o quadro. Numa das tentativas, no começo, quando antes 226 
dele ficar ruim, eu procurei a Adriana, conversei com ela, expliquei o que estava 227 
acontecendo e eu senti mesmo que vocês da coordenação quisessem fazer alguma coisa, 228 
não poderiam. Lembro-me da fala dela: se o pedreiro deixar um balde no meio do caminho, 229 
eu não posso chegar lá e falar com ele. Eu achei isso um absurdo, porque vocês têm que ter 230 
o poder aqui dentro. Como no ano passado, nós lá no berçário conseguimos interferir em 231 
uma reforma, a Beth bem sabe, fizemos uma reunião e falamos assim: não, essa reforma 232 
tem que parar, porque os pedreiros não respeitavam nem o horário de sono das crianças. 233 
Ai, a criança na fase oral ficava irritada e começava a morder todo mundo. Eram duas 234 
professoras, às vezes sem estagiárias para 8/10 crianças e se perdia o controle. As crianças 235 
ficavam irritadas porque não conseguiam dormir. Os pais interferiram na reforma e ela foi 236 
feita posteriormente”. Resumindo tudo isso: nós pais fizemos um documento expondo tudo 237 
o que aconteceu, não colocamos casos específicos das crianças, apresentamos junto com 238 
esse documento, quem tiver duvida, eu tenho uma cópia dele aqui. São sugestões de como 239 
proceder, de como fazer com tudo isso. A ideia não é paralisar a reforma, pois sabemos que 240 
tem que ser feita. Essa do banheiro não é a 1ª reforma a ser feita e não vai será a ultima, 241 
mas a nossa ideia e que eu coloquei na pauta do conselho é que se criem normativas dentro 242 
da DEdIC, para cada unidade especifica: berçário, pré-escola e para o maternal, para que 243 
quando as obras aconteçam aqui dentro, esse documento dê forças para interferir, sim, e 244 
ter o direito de falar com o Senhor para “Tirar o entulho que esta aqui, não vai fazer 245 
barulho, que é horário de sono das crianças”. Para vocês terem autonomia e tratar as 246 
reformas, como se fossem reformas hospitalares, pois o que acontece aqui é que foi 247 
colocado um tapume para que as crianças não entrem, mas o pó passa através do tapume, 248 
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esse é o pó que entra nos módulos. “Às vezes eu trocava o lençol e a toalha, duas vezes por 249 
semana para tentar minimizar porque meu filho tem essa fragilidade, mas eu comecei a 250 
perceber que as crianças que não tinham essa fragilidade também estavam ficando ruins e 251 
eles não falam pra gente, eles sinalizam ficando doentes”. Entreguei para a Christianne, 252 
junto com algumas mães, o documento e nesse mesmo dia eu comprei dois panos, porque 253 
são atitudes simples como: umedecer o pano, deixar a porta fechada, colocar em baixo da 254 
porta e intensificar a limpeza”. São algumas coisas simples que a gente pode fazer para 255 
trazer o conforto para as crianças. Não só para as crianças, mas para as professoras 256 
também, pois tem muitas professoras alérgicas aqui e o quadro de funcionários já está 257 
pequeno.  Pergunta e se uma professora precisar ficar afastada, o que será feito. É uma 258 
situação que vai tomando uma proporção muito grande. Então, a ideia que eu estou 259 
trazendo aqui hoje é de se criar um documento e que isso fique, mesmo que não tenha 260 
mais reforma interna, mas que se crie para que se um dia tiver essa reforma, tenha que ser 261 
obedecido isso. Alguém tem que ficar de prontidão observando toda a reforma. Quando 262 
tiver que fazer um recorte no revestimento do banheiro, conversar com a professora: 263 
“Amanhã ele vai precisar cortar, você não consegue fazer uma atividade externa? E que a 264 
criança não volte mais para o módulo ou possa ficar em outro módulo, porque amanhã vai 265 
se intensificar o pó. Depois limpa e a criança pode voltar para essa área. Fazer uma 266 
atividade em conjunto com quem esta fazendo a reforma e as professoras. Porque eu me 267 
lembro do relato um dia da professora que: “ela estava indo com as crianças, quando ela 268 
viu tinha uma nuvem de pó, ela não tinha como voltar e atravessou com as crianças na 269 
nuvem de pó”. Então eu trago essa ideia de criar esse documento para que vocês tenham 270 
autoridade para que as professoras cheguem e falem: “o meu aluno está ficando doente”. 271 
Não pode ficar nessa situação. Não é de parar a reforma, a ideia é que os pais junto com a 272 
coordenação escrevam um documento para que isso fique. A reforma externa não está 273 
tendo tanto impacto aqui dentro, apesar da mobilidade de ter que mudar o portão. “Outro 274 
dia eu sai daqui ás 12h30 e estava ouvindo uma britadeira”. Até que horas essa britadeira 275 
funcionou? O horário que as crianças estão começando a dormir é as 12h30”. Se você da 276 
coordenação vai lá para pedir, você não tem essa autoridade. É esse documento que eu 277 
sugiro para que se tenha uma autoridade para falar: agora não. Fazer isso em conjunto 278 
para que se traga um bem estar para a comunidade, porque essa não é a primeira reforma. 279 
“Eu trouxe o Benjamin essa semana com muito medo, porque sei que foi o pó que gerou 280 
tudo isso. E eu não sei se vai gerar mais pó”. Então, eu tratei de uma crise do meu filho 281 
com antialérgico, corticoide, antibiótico e vou ter que tratar de novo? Quanto mais de 282 
remédio eu vou ter que dar para o meu filho ter uma saúde melhor?” É isso que eu trago 283 
como sugestão.” Eu peço desculpas de ter me emocionado, mas esses últimos dias foi muito 284 
difícil para mim”. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA diz que o abaixo assinado foi 285 
recebido e a gestão irá estudar, pois todos sabem as complicações de tudo isso. Acredita 286 
que todos juntos poderão achar soluções paliativas viáveis para que se consiga melhorar 287 
para todos. A conselheira BARBARA SANTOS  diz que hoje sentiu que a limpeza está mais 288 
intensificada e o papel que a mesma fez  e que foi colocado na porta para manter fechada, 289 
são atitudes simples que todos podem fazer. CHRISTIANNE TOURINHO  diz que quando a 290 
Barbara lhe procurou a mesma conversou com Adriana, que coordena o pessoal da 291 
manutenção e anda por todos os espaços da DEdIC, mas as vezes foge um pouco do 292 
controle, pois não se tem o calendário da obra e que até de sábado o pessoal da limpeza 293 
está vindo aqui para higienizar melhor os espaços. É fundamental, realmente que os pais 294 
estejam juntos para ajudar, pois esse espaço é muito grande, são varias unidades e às 295 
vezes foge desse controle mesmo. Isso que é parceria das famílias e o conselho é um 296 
espaço para estar se veiculando para que isso aconteça e não possa tomar proporções 297 
maiores. A reforma está prevista para acabar agora e acredita que não terá mais nenhuma 298 
reforma, pois a proposta era de se maquiar esses espaços. A conselheira FABIANA KUHNE  299 
completa a fala da conselheira Barbara dizendo que  essa questão da autoridade é muito 300 
importante e a obra é um problema administrativo mesmo em  relação com as 301 
contratações.  Diz que: na sua unidade, por exemplo, quando se tem obra de algum tipo, 302 
não interessa o que for se está atrapalhando nosso trabalho, pois temos problemas, devido 303 
a equipamentos e laboratório.” Se alguma coisa está atrapalhando o trabalho e o pessoal 304 
esta fazendo diferente do que foi combinado, não adianta correr no pessoal da manutenção, 305 
porque eles falam: quando terminar a obra, alguém vai lá fazer uma vistoria do serviço, 306 
durante a obra eu não tenho o que fazer, porque é licitação, é contrato”. Para ser do jeito 307 
que você está querendo, teríamos que ter um mestre de obras e a função dele seria de 308 
acompanhar o andamento da execução do contrato”. Acredita que esse documento faria 309 
diferença e faria esse complemento. O conselheiro RENATO FERNANDES acha importante 310 
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ter uma norma regulamentadora dessas obras diferenciadas aqui na DEdIC, para que não 311 
aconteça que a mesma acabe e não aconteça no futuro o que envolve por exemplo, na 312 
contratação: o horário de sono das crianças tem que estar regulamentado diferente. Isso 313 
não é o conselho que irá elaborar. Terá que ser solicitado para algum órgão da Universidade 314 
verificar a possibilidade, mas que no mínimo o conselho tenha que aprovar isso. 315 
Complementando o que a conselheira  Barbara relata que “sua filha é da mesma sala e está 316 
praticamente desde o inicio do ano  sempre com o problema no nariz, “nariz seco”. Há uma 317 
semana mais ou menos tinha menos da metade da sala e a maior parte de ausência era por 318 
motivo respiratório. Então, isso afetou mesmo muito”. LAURA LINARES relata que na 319 
questão do sono, conversou várias vezes com o mestre de obra para que eles reduzam o 320 
barulho. Conversou com o Eduardo também. A gestão está sempre conversando, mas são 321 
opiniões validas, para a gestão conseguir algum respaldo devido á licitação, porque a gestão 322 
conversa, pois sabe da necessidade, mas são coisas que se faz, porém, não está respaldado 323 
no contrato. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA  afirma que tem que ser  uma adequação 324 
em contrato, na hora de contratar isso tem que estar definido. A conselheira FLÁVIA 325 
LINHALIS diz que nesse documento na hora de se fazer licitação tem que estar  bem claro 326 
que isso faz parte do contrato e eles tem que respeitar. MARIA APARECIDA QUINA DE 327 
SOUZA explica que a DEdIC tem hoje um contrato com uma limpadora que nos atende, mas 328 
não há um edital especifico para a DEdIC. O Eduardo está construindo as especificações. Já 329 
foi feita até pesquisas em escolas para se saber como é essa questão. É trabalhoso, mas é 330 
preciso ser feito. A intenção é fechando todos os requisitos, que a área de contratos, faça 331 
um contrato especifico de limpeza para a DEdIC, que possa atender as especificidades 332 
desse local, que até então é um contrato geral. Tem que haver uma conversa com a 333 
prefeitura, com a DGA para que no momento que for solicitada a obra, se apresente esses 334 
requisitos. O importante é vocês alinharem do ponto de vista dos pais. Acredita que o 335 
abaixo assinado já contempla essas necessidades. Então, a partir daí se consegue ir 336 
acionando essas demandas. A partir desse abaixo assinado fazer uma reunião aqui com a 337 
coordenação e prefeitura para dizer: “olha, tem essa solicitação, o que podemos minimizar 338 
que resolva isso”. E a partir disso criar uma conversa com o pessoal da DGA, e enquanto 339 
DEdIC gerar ações paliativas para terminar essa obra o mais rápido possível. Tentar 340 
prosseguir e ter essas ações que a conselheira Barbara propôs de se falar com as 341 
professoras ou procurar saber o que será feito naquele dia. A conselheira BÁRBARA SANTOS 342 
diz que as professoras ficam mais na área externa do que na área interna. ADRIANA 343 
BARONE explica que na verdade as professoras recebem a orientação de se fazer o 344 
acolhimento, a roda de conversa e já irem para os espaços externos. Ficarem até o horário 345 
do almoço e só retornar para o descanso, horário do sono. Tem dias que até a troca de 346 
fralda era feita no módulo de baixo, no qual ficam as turmas das 7h00 às 16h00. MARIA 347 
APARECIDA QUINA DE SOUZA diz que são ações que ajudam. A conselheira BARBARA 348 
SANTOS pergunta se haverá um retorno desse abaixo assinado e dessa reunião. MARIA 349 
APARECIDA QUINA DE SOUZA responde que após essas conversas será dado um retorno 350 
por escrito e em seguida passado para o conselho. Esclarece que pode não ser um retorno 351 
completo, mas de conversas e de ações, pois isso levará um tempo para se sensibilizar as 352 
pessoas, mostrando como é essa necessidade, essa realidade e dificuldade. Às vezes tem 353 
essa sensibilidade de se colocar no lugar das pessoas, mais existem os limites da 354 
Instituição. Então, terá que haver muita conversa. Ressalta a importância da necessidade 355 
de entender os avanços e entender as impossibilidades, mas a gestão estará sempre 356 
dialogando. A gestão irá responder, mas será necessário para responder que haja esse 357 
dialogo do pessoal daqui com a prefeitura e ver como é possível fazer uma conversa 358 
imediata. A conselheira FABIANA KUHNE pergunta se esse abaixo assinado é dos pais para 359 
a coordenação ou passa pelo conselho. A conselheira BÁRBARA SANTOS explica que tem a 360 
cópia do abaixo assinado e que como os pais queriam que o mesmo fosse entregue o mais 361 
rápido possível, não se conseguiu falar com todos os pais. Então, foi feito um documento no 362 
quais vinte pais assinaram e foi protocolado. Foi entregue um para direção, porque 363 
queríamos deixar registrado o documento que fizemos. Foi tirada uma cópia para que nada 364 
se perdesse e realmente tivéssemos um retorno.  A conselheira FABIANA KUHNE entende 365 
que é um documento dos pais para a direção e a direção vai responder, mas pergunta: e o 366 
conselho. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA responde que o documento já se tornou do 367 
conselho, embora tenha sido encaminhado e chegado via direção na coordenadoria. A 368 
conselheira Barbara havia pedido para se colocar na pauta do conselho. A conselheira 369 
FABIANA KUHNE entende que se passa pelo conselho, passa a ser um problema do conselho 370 
também, não só dos pais. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA diz que será um problema 371 
do conselho a partir dos pais. A conselheira FABIANA KUHNE questiona se a resposta virá 372 
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via conselho ou via direção. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA responde que pelos dois, 373 
caminhando juntos. A conselheira BÁRBARA SANTOS diz estar contente, pois essas 374 
sugestões básicas já estão sendo feitas. O aviso na porta, o pano úmido e limpeza 375 
intensificada. Isso já trouxe uma diferença. Relata que hoje entrou no módulo para deixar 376 
seu filho e já sentiu a diferença, pois não tinha pó, o chão estava bem mais limpo. Diz que 377 
isso já lhe deu mais conforto e segurança em deixá-lo aqui.  A conselheira FABÍOLA 378 
MACHADO sugere que seja colocado como anexo na ata esse documento para o 379 
conhecimento de todos, se os conselheiros acharem importante e pertinente. A conselheira 380 
FABIANA KUHNE considera importante.  A conselheira BARBARA SANTOS diz que passará o 381 
arquivo para a secretária do conselho. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA diz que na 382 
próxima reunião então, se falará alguma coisa sobre isso e qualquer informe que houver 383 
antes disso será passado na lista do conselho. Em seguida informa que o Paraizo localizou a 384 
enquete que foi providenciada pela DGRH. Se o conselho validar, a equipe já fará a 385 
impressão para ser encaminhada no caderno das crianças. CARLOS PARAIZO pergunta se 386 
pode fazer uma sugestão, enquanto técnico de formatação. Todos concordam. Então, 387 
Paraizo diz que: “aqui vocês estão querendo saber qual o melhor horário para palestras para 388 
os pais, para se ter o maior numero participantes. É isso?”. Sugere: vocês acham que 389 
caberia uma pergunta, se os pais tem interesse em participar de palestras aqui, porque eles 390 
podem falar que se quisesse poderia ir no horário de segunda de manhã, mas se no houver 391 
interesse não vão. Se a maioria disser: não tenho interesse, não adianta dizer que é 392 
segunda de manhã, que ninguém vem mesmo”. A conselheira LIGIA MELLO diz que é uma 393 
sugestão de horário. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA diz que entende como horário da 394 
manhã das 9h00 ás 11h00. CHRISTIANNE TOURINHO acredita que poderia ser colocado o 395 
horário do almoço. A conselheira FABIANA KUHNE diz que se poderia colocar uma coluna 396 
com a opção de horário do almoço. A conselheira PATRÍCIA DE ARAÚJO acha complicado o 397 
horário do almoço, devido à visita, mas depois da visita seria bom. Então, talvez colocar 398 
nessa coluna da qual a conselheira Fabiana sugeriu, do horário do almoço, e se possível 399 
colocar um campo para que os pais possam colocar uma observação, tanto de horário como 400 
de temas. Acha importante primeiro perguntar: “você tem interesse, se sim, responda 401 
abaixo, senão ela irá colocar segunda ou terça-feira, mas nunca irá aparecer”. E depois 402 
desse quadro colocar um campo de sugestão de tema e também uma observação. Diz que 403 
faz o horário de visita, mas gostaria de vir. Gostaria que fosse após a visita. MARIA 404 
APARECIDA QUINA DE SOUZA pergunta se todos aceitam a sugestão de Carlos Paraizo. 405 
Todos concordam. CARLOS PARAIZO diz que colocará uma coluna de horário de almoço, 406 
sugestão de tema e observações. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA diz que a pauta foi 407 
esgotada e passa para os informes: Caminhada da DEdIC; informes da enfermeira 408 
Estelamares e denuncia anônima. Sobre as fotos já foi discutido na hora da apresentação do 409 
site da DEdIC. CHRISTIANNE TOURINHO explica que a caminhada consta no Planes, no item 410 
que tem que contemplar todo o planejamento da DEdIC, fortalecendo vinculo com a família. 411 
Esse ano a caminhada foi ampliada, foi muito boa, teve sorteios e muitas atividades As 412 
crianças adoraram. Espera que nas próximas caminhadas tenha a presença dos conselheiros 413 
também. A conselheira FABÍOLA MACHADO diz que não pode comparecer, pois faz pós-414 
graduação de sábado e pergunta se a próxima caminhada será só em abril do ano que vem 415 
e se atividades para finais de semana, esse ano não terá mais, porque alguns pais de seu 416 
módulo foram e adoraram. Porém, eles vieram perguntar: “como vai ser essa caminhada, 417 
quem vai e tudo mais”, mas a mesma não sabia responder e as professoras também não. 418 
Ficaram “meio perdidas”.  Sugere que para o ano que vem tenha algo para divulgar. 419 
CHRISTIANNE TOURINHO responde que há o calendário. A conselheira FABÍOLA MACHADO 420 
diz que estava “perdida” mesmo com relação há esse ano, mas mesmo assim muitos pais 421 
foram, porque acompanharam no caderno das crianças. CHRISTIANNE TOURINHO pergunta 422 
em que sentido a conselheira Fabíola estava se sentindo “perdida”. A conselheira FABÍOLA 423 
MACHADO responde que não só ela estava, mas outras professoras também e pergunta à 424 
Estelamares se ela não sentiu isso. ESTELAMARES MORAES diz que esse ano havia muita 425 
criança doente.  A conselheira FABÍOLA MACHADO diz que era tanta coisa que as 426 
professoras realmente ficaram um pouco “perdidas”.  ESTELAMARES  MORAES esclarece 427 
que foi enviado bilhete, tinha cartaz e a mesma achou que foi feita uma ótima divulgação.  428 
CHRISTIANNE TOURINHO agradece a equipe que foi de uma organização total. A 429 
conselheira MARIANA PEREIRA diz que pra falar um pouco da caminhada, tem que se 430 
participar dela. Quem foi anteriormente, acaba comentando: “teve zumba, teve sorteio”, 431 
mas é preciso participar para falar um pouquinho. ESTELAMARES  MORAES diz que é mãe 432 
na DEdIC e enfermeira do berçário. Relata que no ano passado as professoras da turma de 433 
sua filha realizaram um trabalho muito bom com relação à caminhada. Elas prepararam 434 
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uma viseira para usar na caminhada e as crianças pintaram. Vieram todas as famílias da 435 
sala. Foi muito boa essa participação das professoras que já conheciam e isso fez com que a 436 
caminhada ficasse maior e com mais participação. Considera importante a participação das 437 
professoras, que elas estejam mais inseridas e coloquem a caminhada em seus projetos 438 
para poder ir trabalhando e sinalizando com as crianças e famílias de que haverá a 439 
caminhada e que a mesma é muito boa, que é um momento de integração importante. 440 
CHRISTIANNE TOURINHO convida a enfermeira Estelamares para dar continuidade aos 441 
informes. ESTELAMARIS MORAES explica que a Christianne, Cidinha Quina e a equipe de 442 
gestão a convidaram para que como uma das integrantes da equipe de enfermagem 443 
relatasse para o conselho o trabalho que essa equipe está fazendo. Diz que é um trabalho 444 
da equipe de enfermagem com a gestão e professoras, no sentido de conscientizar as 445 
famílias sobre esse espaço da DEdIC, desde os bebês até os adolescentes do PRODECAD. A 446 
DEdIC é um espaço para as crianças estarem bem, saudáveis, brincando e desenvolvendo. 447 
Não é para ter crianças doentes, porque em um espaço coletivo quando tem uma criança 448 
doente, o risco de transmissão traz complicações tanto para as crianças, quanto para o 449 
coletivo, o risco é muito maior e é preciso dessa conscientização das famílias. Então, trazer 450 
esse tema no conselho é para dizer que a equipe já vem trabalhando no dia a dia com 451 
reuniões e conversas com as famílias. Um professor, quando questiona se já a mãe já levou 452 
para o médico ou não é para que se fique essa cultura, uma mudança de hábito como: 453 
“meu filho, não está bem, então, não dá para leva-lo á creche”. É uma creche dentro de 454 
uma empresa publica, então, se traz o filho quando se vem trabalhar, pois temos um 455 
horário a cumprir, mas seu filho tem que estar bem. Enquanto mãe e funcionária tenho que 456 
trabalhar, mas meu filho tem que estar na creche para brincar, desenvolver, participar ter 457 
atividades do contra turno da escola, no caso das crianças do PRODECAD. As crianças não 458 
podem ficar aqui se arrastando, ficar no carrinho o tempo inteiro, sem se alimentar e 459 
prostradas. Para criança é ruim e para o coletivo também. Todos sabem que uma criança 460 
que vem com uma diarreia para um ambiente coletivo, os riscos de transmissão é muito 461 
maior para as outras crianças e ela também irá se debilitar mais. Então, pedimos para 462 
vocês essa parceria, de ter essa sensibilidade de não trazer quando as enfermeiras, as 463 
professoras e a gestão sinalizam que essa criança não tem condições de estar em um 464 
ambiente coletivo. Que a família retire essa criança, leve para uma avaliação e só retorne 465 
quando ela estiver bem. . Nesse mês de abril houve muitas crianças que adoeceram, houve 466 
surtos epidemiológicos atípicos no Brasil. A questão do H1N1, ninguém esperava que essa 467 
gripe viesse com tanta agressividade agora em fevereiro, março, abril e com esse grande 468 
impacto. Então, esses problemas respiratórios nos deixam alertas, pois as crianças estão 469 
nesse ambiente e elas são menores, estão mais suscetíveis e não podem estar aqui.  A 470 
DEdIC tem bebês de seis meses e adolescentes de até 13/14 anos. Foram bilhete em todos 471 
os cadernos conscientizando da gripe H1N1, as crianças que tiveram sintomas da síndrome 472 
gripal, irá frequentar depois que o médico liberar que ela pode estar no ambiente coletivo. É 473 
um respaldo que a equipe tem que ter para essa criança ficar bem e para o coletivo 474 
também. No Convivência I e II existe a questão da visita, muita transição, as famílias 475 
podem circular. É importante as famílias ficarem atentas; higienizar as mãos sempre antes 476 
de retirar as crianças principalmente quem veio do hospital; manter as janelas abertas; 477 
ambiente arejado, pois vocês são parceiros da escola. Refere-se como exemplo a situação 478 
que foi relatada hoje pela conselheira Bárbara com relação às reformas. A gestão, a Cidinha 479 
Quina e a Bárbara já fecharam com essas questões da reforma da DEdIC pensando no bem 480 
estar das crianças. Em relação às reformas, se vocês estão vendo riscos, são medidas 481 
paliativas, até chegar o processo de licitação adequado para a nossa realidade que irá 482 
minimizar no dia a dia. É isso que vocês têm que fazer procurar a coordenação, a gestão e a 483 
direção para essa construção.  Quem faz visita, reforçar isso que aqui é um espaço para as 484 
crianças brincarem, pois o tempo passa muito rápido. Então, é aproveitar a possibilidade 485 
que temos aqui na Universidade que é de sair do nosso setor e encontrar nossos filhos. Não 486 
demandar muito nessa questão de ficar lá no banho estressante, estressando a criança. 487 
Então, brinca, faz uma higienização rápida como: lavar mãos, pés e rosto, pois o importante 488 
para a criança é ter uma mãe presente, inteira, brincando com ela do que ter uma mãe 489 
estressada. Isso são mudanças de hábitos, não vir para a visita achando que a visita é 490 
banho, aproveitar esse momento de interação. No berçário nesse mês de abril, alias não só 491 
no berçário, como no Convivência II também, tivemos muitos surtos de vômitos e diarreia 492 
nessa questão epidemiológica, a qual está relatando que está mais agressiva, a criança 493 
toma antibiótico e não tem resposta e na faixa do berçário é mais agressiva ainda, porque 494 
as crianças estão com a imunidade em construção, estão saindo do ambiente familiar para 495 
um ambiente coletivo. No berçário houve um surto de vomito e diarreia que foi muito 496 
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agressivo, teve crianças afastadas por até duas semanas, as salas ficaram esvaziadas 497 
devido a esse surto. Professoras e estagiarias também ficaram doentes. “É meu papel 498 
quando têm esse surto notificar a Vigilância Sanitária, os casos em um ambiente coletivo de 499 
uma mesma doença eu aciono a Vigilância”. Eu acionei a Vigilância, declarei o surto, pedi 500 
orientações com relação a material d limpeza e higienização. Nós temos já a nossa empresa 501 
de limpeza, a Cidinha falou que não é adequada para a nossa demanda, a gente faz 502 
algumas adequações, não o que está na licitação, mas mesmo assim fomos rever todo o 503 
processo, solicitamos orientações da Vigilância e solicitamos mais materiais. Nesse período 504 
alguma das famílias acabou fazendo uma denuncia anônima á Vigilância Sanitária. Então, 505 
no dia 1º de abril a Vigilância Sanitária compareceu ao berçário para averiguar o que estava 506 
na denuncia, eles até chegaram lá procurando por mim, porque eu havia ligado tanto lá e 507 
notificado o surto. Nesse dia eu não estava e a coordenadora Beth Godoy acompanhou a 508 
visita. O teor da denúncia era: tinha sido encontradas fezes na cuba que lava as crianças, 509 
colchonetes com resíduos de fezes, brinquedos sujos, ambiente pouco arejado e ventilado. 510 
As duas técnicas da Vigilância que circularam por toda a unidade não encontraram nada da 511 
denuncia, não encontraram esses itens, pelo contrário elas falaram que a estrutura era boa, 512 
ambiente arejado, ventilado. Tudo que a técnica pontuou para a gente foram orientações 513 
como: eu oriento vocês, eu notifico que o ambiente está adequado, só precisa ser revistas 514 
algumas questões como da nossa limpeza ser terceirizada. Perguntou qual e o plano de 515 
limpeza que fazemos para elas. Esse plano já existia, pois já tínhamos construído quando a 516 
empresa mudou. Já tínhamos falado com ela e colocado: nós queremos que você use tais 517 
produtos, primeiro isso. Então isso já estava encaminhado. Pediu que a gente fizesse uma 518 
mudança física assim: o acesso dos produtos de limpeza passa por uma cozinha, ela quer 519 
um acesso exclusivo, que as profissionais tenham um acesso exclusivo, não circulando em 520 
outras áreas; uma planilha para organizar e checar a lavagem de brinquedos. Os 521 
brinquedos são lavados pela equipe da copa, mas a equipe da copa também não está no 522 
contrato e a gente vai fazendo alguns arranjos, já que não está dentro da licitação. Então, 523 
as meninas da copa fazem a lavagem dos brinquedos porque a gente achou que era mais 524 
prudente, pois são brinquedos de boca que ficam no salão, os maiores como as motocas é a 525 
equipe de limpeza que realiza que também não está no contrato. São adaptações, jeitinhos 526 
que a gente vai dando. Ela pediu só para a gente planilhar como, por exemplo: módulo 527 
azul, quinta-feira vai par lá caixa de utensílios x, a funcionaria da cozinha checa, só isso que 528 
é padronizado para a gente fiscalizar. Pra gente foi muito tranquilo, pois vemos a Vigilância 529 
como uma parceira. Explica também que os brinquedos eram lavados, mas não tinha essa 530 
sistematização. Todas as mudanças estruturais que eles pediram já foram feitas O.S (ordem 531 
de serviço), que é a troca de azulejos que são adequados para ambientes hospitalares. São 532 
mudanças estruturais para melhoria. Informa que dia 13/05  a gestão irá até á Vigilância 533 
Sanitária para receber esse relatório, mas a técnica já disse que o ambiente está ótimo, só 534 
precisando afinar e adequar esses papéis como: checagem da planilha. Pergunta se alguém 535 
quer complementar alguma coisa. CHRISTIANNE TOURINHO diz que já está sendo feita 536 
reuniões com as famílias para que as mesmas ajudem e colaborem nessa questão. A 537 
conselheira FABIANA KUHNE pergunta se haverá vacinação na DEdIC ou não, pois a 538 
vacinação nos postos de saúde está programada para começar no sábado.  ESTELAMARIS 539 
MORAES responde que haverá no CECOM para os funcionários, para as crianças somente 540 
nos postos de saúde. Informa que no dia 17/05 está programado um evento com a 541 
professora da Faculdade de Enfermagem da Unicamp, Dra. Ana Paula Ventura, que já fez 542 
um treinamento em 2014 de primeiros socorros das crianças e todos os profissionais da 543 
DEdIC foram contemplados. Agora ela vai estender esse treinamento às famílias. É um 544 
evento que já está no calendário. É muito importante, pois é conhecimento que salvam 545 
vidas e a Dra. Ana faz uma adequação para a nossa faixa etária, para as crianças, com 546 
bonecos de simulação. Está acontecendo desde o inicio de abril esse treinamento para as 547 
crianças do PRODECAD. Com crianças de seis até 14 anos e está sendo muito bom. Ressalta 548 
que a estrutura de creche da DEdIC é excelente, pois as escolas vendem isso muito caro e 549 
também não é feito por profissionais tão preparados. Esse evento terá também a entrega 550 
da cartilha de primeiros socorros. Solicita que todos aproveitem esse espaço, usem e 551 
participem. A conselheira FABIANA KUHNE diz que a questão da conscientização, da 552 
parceria das escola/família, está funcionando muito bem com a equipe da Odontologia. 553 
Acredita ser um trabalho muito importante essas visitas da Odontologia nos espaços da 554 
DEdIC para escovação, pois é uma construção da realidade para as crianças. Sugere que 555 
por parte das professoras ou da enfermagem possa haver um trabalho mais pontual em 556 
algumas questões que são importantes para as crianças, pois muitas vezes as mães não 557 
tem tempo de trabalhar com eles, como por exemplo: perder o medo da vacina, da 558 
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vacinação, da injeção. Que isso não seja um assunto que nunca tenha sido falado na escola, 559 
a questão da inalação, pois tem criança que tem muito medo do “aparelhinho”, familiarizar 560 
as crianças com essas “coisas”. Às vezes a criança vendo isso no coletivo, faz mais efeito 561 
que sozinho em casa. ESTALAMARES MORAES explica que o trabalho no PRODECAD é feito 562 
nessa linha e no caso a DEdIC está começando por lá. Relata que um dia uma professora 563 
convulsionou aqui no momento do trabalho e as crianças vivenciaram isso. Se a criança 564 
souber o que é isso, poderá ajudar um coleguinha. É nessa linha que a DEdIC está 565 
caminhando, pegando os desafios. A conselheira PATRICIA DE ARAÙJO pergunta se em 566 
relação a esse evento pode vir à família, por exemplo: pai e mãe e onde o mesmo será 567 
realizado. ESTELAMARIS MORAES responde que será no Gastrocentro e quem tiver 568 
interesse em participar já sinalize para a enfermagem de sua unidade para que se possa 569 
contemplar a todos. Pode vir pai, mãe, avó, enfim toda a família. Conforme a demanda da 570 
próxima vez será feito em um local maior. O horário será das 9h00 ás 11h00 e das 13h00 571 
às 16h00. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA pergunta se alguém tem mais algum 572 
informe. Informa o desligamento da conselheira titular  Ewelyn Mayara V. Richieri por 573 
motivo particular. Assume em seu lugar a 1ª suplente, Patrícia Rocha Gonçalves. 574 
Alternância da representação da Faculdade de Educação no conselho da DEdIC, que é a 575 
Prof.ª Dra. Telma Pillegi Vinha, representante titular, a qual passará a ser suplente e a 576 
Professora Dra. Gabriela G. de Campos Tebet passará a ser titular. Então, há uma inversão 577 
na composição do conselho. Diz que na outra reunião a gestão ficou de trazer um informe 578 
sobre a limpeza da areia. Explica que foi solicitado um orçamento e o Eduardo já está 579 
cuidando disso para a empresa que faz a dedetização e será avaliado, pois a areia precisa 580 
de todo um tratamento especifico. Isso está na fase de orçamento. Com relação à 581 
manutenção dos brinquedos do parque está em finalização, assinaturas e prazos de 582 
recursos. Talvez ainda demore uns 30 dias para dar inicio á manutenção dos brinquedos 583 
externos (madeira). Estão sendo terminadas as obras, o saneamento e acreditamos que 584 
depois disso no mês de maio aproximadamente se iniciarão a manutenção dos brinquedos. 585 
A obra aqui da frente já está com prazo para acabar. A limpeza dos brinquedos externos, 586 
como solicitado, nós estamos com uma dificuldade, pois não encontramos nenhuma, em 587 
nenhum lugar, alguma prática de limpeza desses brinquedos externos que estão expostos à 588 
chuva e a sol. Foram verificados em parques públicos, na prefeitura e não se limpa esses 589 
brinquedos, mas estamos pensando no que fazer, porque ao ar livre eles estão expostos a 590 
muita coisa. Obviamente se acontecer de alguma criança vomitar é uma situação especifica 591 
e solicita-se uma limpeza, mas outras situações como: poeira, sol e chuva não foram 592 
encontrados uma empresa regular que tenha uma prática disso, A conselheira VALÉRIA 593 
RAMALHEIRA diz que também tem a questão das pombas que sujam os brinquedos com 594 
suas fezes e trazem doenças.  Pergunta quem estaria no caso limpando esses brinquedos. 595 
MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA responde que dentro do contrato da limpeza terá que 596 
se criar essa especificidade. CHRISTIANNE TOURINHO informa que há uma luta muito 597 
grande para se contemplar as bibliotecas em cada unidade. Foi feito um levantamento com 598 
as professoras e coordenadoras e foi autorizada essa compra. O Eduardo já está vendo as 599 
licitações. O valor é de R$12.000,00, mas para sair mais rápido será feita uma compra de 600 
até R$8.000,00 e depois serão solicitados os R$4.000,00 restantes. A conselheira FABIANA 601 
KUHNE pergunta se irá ser passado algum comunicado aos pais que o site está no ar com 602 
uma parte especifica do conselho, pois há três crianças novas na turma de seu filho, são 603 
novas na turma. Então, esses pais não sabem nem que o ano passado houve eleição para o 604 
conselho. CHRISTIANNE TOURINHO responde que em todas as matriculas a mesma tem 605 
falado do Planes e do conselho e os convida para participar da reunião como ouvintes. 606 
MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA considera importante o envio do e-mail falando que 607 
existe a pagina da DEdIC e pedirá ao Carlos Paraizo para fazer um texto. A conselheira 608 
FABÍOLA MACHADO questiona se os R$8.000, 00 serão divididos para as três unidades. 609 
CRISTIANNE TOURINHO responde que para CAS, CECI e CECI FOP, menos para o 610 
PRODECAD.  MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA diz que será feita as alterações 611 
solicitadas nessa ata para se aprovar na próxima reunião. A conselheira BÁRBARA SANTOS 612 
diz que a conselheira Roberta Botelho, não sabe se a mesma solicitou em pauta, à questão 613 
que é de rever aquela data em agosto que é uma semana do Congresso. Pergunta se há 614 
algum retorno, porque algumas mães já estão  lhe procurando para saber se será uma 615 
semana toda sem atendimento mesmo. Algumas mães já estão preocupadas com esse 616 
período. CHRISTIANNE TOURINHO responde que a programação do Congresso ainda não foi 617 
fechada, mas com certeza não será uma semana. Assim que a programação for fechada 618 
dará um retorno para as famílias.  MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA agradece a 619 
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presença de todos e nada mais havendo a tratar, declara encerrada a Sessão. Campinas, 20 620 
de maio de 2016. 621 


