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ATA DA QUINTA 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 oito dias do mês de setembro 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 MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA, coordenadora da DGRH e presidente do 7 
Conselho Escolar da DEdIC. Com o comparecimento dos seguintes conselheiros: Lígia Maria 8 
Ataíde de Melo, Viviani Vicentin Bergamaschi, Rosana Aranha Dutra Rosa, Roberta de Moura 9 
Botelho, Barbara Leite Tacarambi Santos, Samara Annuar H. Mesquita, Fabíola Machado da 10 
Rosa, Rosineide Santos Silva, Fabiana Kuhne, Alex Calixto Matos, Silvia Cordeiro Nassif, 11 
Gabriela G.de Campos Tebet, Kamylla dos Santos Rocha, Tatiane Moraes Farias e Marineusa 12 
Barbosa Tossini. As senhoras: Laura Linares Paiva, Simone de Moraes Barbosa Rodrigues, 13 
Adriana Ferreira Barone, Elisabeth Mariano de Godoy, Rosana Aparecida do Nascimento S. 14 
Ramos e Kátia Regina Di Federico. Havendo numero legal, a senhora MARIA APARECIDA 15 
QUINA DE SOUZA dá início à Sessão dando as boas vindas e esclarecendo que na sessão de 16 
hoje não haverá ordem do dia, somente o expediente. Inicia sua fala lendo as justificativas 17 
de ausência dos seguintes conselheiros: Ademir de Marco que está participando de um 18 
Congresso em Portugal e Patrícia Aline de Araújo que terá visita de uma pesquisadora de 19 
fora da Unicamp o período todo em seu setor. Informa que a conselheira Flávia Linhalis 20 
Arantes (representante de pais do Ceci) solicitou seu desligamento como membro titular do 21 
Conselho, pois não está participando das reuniões devido a outros compromissos 22 
assumidos. Assumirá em seu lugar a 1ª suplente, conselheira Camila Alessandra de Danielli 23 
Almeida. Justifica também que Christianne Caldas Tourinho chegará um pouco atrasada à 24 
reunião em função de realização de exames médicos. Relata que há três atas para serem 25 
aprovadas: a ata que não foi aprovada na reunião passada, a ata da reunião anterior e uma 26 
ata de uma reunião extraordinária. Pergunta se todos receberam as referidas atas. Com 27 
todos de acordo coloca para a aprovação as três atas: a ata da 1ª reunião extraordinária 28 
que foi realizada no dia 13 do mês de abril de 2016, a ata da 3ª reunião realizada no dia 27 29 
do mês de abril de 2016 e a ata da ultima reunião realizada no dia 31 de agosto de 2016. 30 
Pergunta se alguém tem alguma observação, algum comentário sobre as atas. Pergunta se 31 
o conselho aprova. Aprovadas as três atas que estavam pendentes. A seguir remete sua 32 
fala para o 1º item do expediente: Informe sobre curso de formação. Destaca que logo 33 
após a apresentação será aberta a reunião para outros assunto quais os conselheiros 34 
queiram pontuar. A conselheira FABÍOLA MACHADO relata que na ultima reunião do 35 
conselho, conforme registrado em ata, a leitura do regimento da DEdIC não foi vencida. Por 36 
sugestão da conselheira Viviani Bergamaschi foi deixada para a próxima reunião o término 37 
dessa leitura e acrescenta que essa tarefa não foi terminada. MARIA APARECIDA QUINA DE 38 
SOUZA pergunta se essa questão ficou como pendencia e se foi uma leitura projetada. A 39 
conselheira FABÍOLA MACHADO responde que sim. A conselheira SAMARA MESQUITA diz 40 
que na verdade foi o regimento da creche. A conselheira FABÍOLA MACHADO relembra que 41 
a leitura do regimento foi até o item das responsabilidades e que é preciso terminar de 42 
fazer essa leitura. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA faz um encaminhamento: fazer 43 
primeiro a apresentação sobre o curso de formação e após retomar a leitura do regimento. 44 
Pergunta se todos aprovam. Encaminhamento aprovado. Solicita as diretoras e 45 
coordenadoras que iniciem a apresentação do informe sobre curso de formação. ADRIANA 46 
BARONE, coordenadora do Ceci/Integral, inicia a apresentação explicando “na verdade 47 
foram às diretoras que mais participaram da construção dessa informação para o conselho, 48 
mas isso faz parte do dia a dia da creche. Essa formação foi oferecida aos professores da 49 
Dedic no ano de 2016. A formação foi dividida da seguinte forma: existe o curso de 50 
formação fornecido pela Faculdade de Educação e explica que algumas professoras 51 
participam desse curso as terças e quintas-feiras no período de 4 horas por dia, 8 horas na 52 
semana, mas as professoras que ficam aqui, não tem como fazer esse curso. Então, 53 
tivemos que dividir quem iria nesse curso, conforme o numero de professores por unidade, 54 
pois não daria para todos. Nosso desejo era que todas participassem, mas como é no 55 
horário de trabalho, a gente teria que reorganizar todo o funcionamento da creche para 56 
atender a essa demanda do curso. Fora o curso foi oferecido às professoras que não fazem 57 
esse curso nas terças e quintas, outros cursos de formação que são oficinas, com convênios 58 
que temos com o Cis Guanabara. Essas formações são feitas as segundas e sextas-feiras. 59 
De segunda-feira é no período da tarde (14h00 às 16h00) e nas sextas no período da 60 
manhã. É oferecido curso de fotografia e curso de musica. Então, todas as professoras tem 61 
a oportunidade de ter essa formação, porque o objetivo é atender a todas as professoras, 62 
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nós não deixamos de lado quem está trabalhando”. A conselheira VIVIANI BERGAMASCHI 63 
ressalta que essa é a primeira formação, porque o objetivo é atender a todas. ADRIANA 64 
BARONE diz que o objetivo é atender a todas as professoras, justamente pela carga horária 65 
e a disponibilidade de ser dentro do horário de trabalho a equipe teve que dividir quem iria 66 
esse ano e quem irá aos próximos. Dentro do curso de formação tem as disciplinas que as 67 
professoras cumprem essa carga horária. GABRIELA TEBET explica que foi criada essa 68 
parceria para oferecer o curso pela Faculdade de Educação, nem a Dedic teria condições de 69 
estar garantindo a participação de todas as professoras de uma só vez no curso e nem a 70 
Faculdade de Educação teria condições de atender a demanda completa da DedIC. Então, 71 
agora já estamos começando as tratativas para a segunda oferta do curso. O curso foi 72 
aprovado de tal forma que agora é um curso regular da Faculdade. Então, não será preciso 73 
discutir todo ano para ver se aprova ou não, é só organizar a oferta seguinte. O retorno que 74 
temos das alunas é muito positivo, inclusive, quando o retorno é negativo na avaliação das 75 
disciplinas, entendemos como um retorno positivo, porque as criticas que temos recebido 76 
são: “... Ah! essa disciplina foi uma pena, poderia ter tido uma carga horária maior...”. 77 
Então, estamos recolhendo essas informações para de fato pensar nas melhorias para as 78 
próximas ofertas, mas as professoras do curso tem elogiado muito a participação das 79 
professoras da DEdIC, pois elas tem se envolvido, tem feito perguntas e tem lido textos. 80 
Então, acho que estamos conseguindo de fato fazer uma formação muito “bacana”. Agora 81 
iremos começar com as produções do TCC. Estamos no processo de distribuição de 82 
orientadores para que o pessoal possa terminar o curso até março. ADRIANA BARONE diz 83 
que no curso de fotografia, a DEdIC também tem a parceria com o CIS Guanabara e que em 84 
algumas ocasiões as professoras fizeram algumas oficinas lá no espaço do CIS Guanabara. 85 
Porém, nem todos têm como se locomover até lá, sair daqui e ir até lá com horário para 86 
chegar. Então, foi pensado nessa possibilidade deles virem até aqui na creche e tem sido 87 
muito positivo. O curso de fotografias era para ter terminado, mas a pedido das professoras 88 
ele foi estendido e o de musica também, que é realizado às sextas-feiras das 9h00 às 89 
11h00. Então, tudo é pensado dentro de uma rotina para a creche, de vivências com as 90 
crianças. Pergunta se alguma professora presente na reunião fez o curso de fotografia ou 91 
musica e se pode falar um pouco sobre eles. A conselheira FABÍOLA MACHADO diz que 92 
muito é interessante, porque é uma parceria com o CIS Guanabara, pois também vêm 93 
alunos da Unicamp trabalhar com a equipe da DEdIC, pois além das professoras da DEdIC 94 
terem a formação, eles também estão tendo essa formação, quanto docentes, através 95 
dessa bolsa trabalho. Foi muito interessante. “Na primeira edição, na qual eu consegui 96 
participar, foram quatro encontros, a gente viu um pouco sobre a história da fotografia, 97 
técnicas, conceitos para fotografar, que é interessante não só para uma formação, não só 98 
com a Educação Infantil, mas também como uma formação pessoal para enxergar e 99 
fotografar. No começo a gente ficou assim: só vai ser teoria, não vai ter prática, a gente 100 
não vai poder pegar a maquina e tirar. É tudo um enriquecimento grande para a nossa 101 
formação, esse olhar fotográfico, o que as imagens querem dizer, como a gente usa as 102 
imagens. Dependendo de quem a fez e o que quer mostrar, pode mostrar várias coisas. Foi 103 
muito interessante e bastante professoras estão participando, mas agora terá a segunda 104 
edição e eu não sei se essa eu vou conseguir participar”. ADRIANA BARONE explica que 105 
tanto a musica como a imagem faz parte do cotidiano da Educação Infantil. A fotografia é 106 
uma forma de registro e ela é importante nesse período porque as crianças podem ver 107 
aquilo que foi construído com eles. É uma forma das famílias participarem dessa 108 
construção, porque é muito diferente a professora falar para a família como foi e mostrar. 109 
Então, as professoras tentam no dia a dia delas registrar esses momentos e às vezes até a 110 
filmagem e através também de fotos, de registros de falas das crianças. Isso tudo enriquece 111 
o trabalho pedagógico dentro da creche. É muito diferente a oportunidade que a gente tem 112 
aqui e às vezes única. Como passa muito tempo aqui na creche, às vezes é aqui que a 113 
criança começa a andar. Então, a gente fala para a mãe: “Olha, ele andou”. Têm-se um 114 
momento de mostrar isso ou se a criança comeu alguma coisa que em casa nunca tinha 115 
comido. Às vezes as mães dizem: “Ah! não é verdade, ele não come isso”. Com a filmagem 116 
ou a fotografia nós dizemos: “Olha o que aconteceu”. Por que acontecem coisas aqui que 117 
geralmente não acontece em casa e isso faz parte da nossa rotina. Só para ilustrar essa fala 118 
da filmagem e da fotografia: “tem uma professora do Convivência II que ela estava fazendo 119 
um projeto com as frutas. Então, cada semana, ela trabalhava uma fruta e ai chegou à vez 120 
do limão. Ela resolveu filmar. Se vocês vissem a carinha deles experimentando aquele 121 
limão, todo mundo arrepiada e eles amaram”. Ver depois o resultado, como isso é 122 
enriquecedor, como é importante para o registro e para as famílias também. A conselheira 123 
FABÍOLA MACHADO diz que com relação à fotografia, tecnicamente falando, segundo o 124 
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Professor da oficina, também tem a questão do registro para avaliar e fazer uma reflexão 125 
pedagógica da prática, porque muitas vezes ali na correria, quando se está fazendo as 126 
vivências, está ali com eles, muitas vezes não dá tempo de você estar fazendo e refletindo 127 
ao mesmo tempo. Depois que você passa as fotos para o computador, reflete qual era a 128 
intenção dessa vivência, o que foi preparado e o que aconteceu de fato. Às vezes vendo as 129 
fotos das próprias professoras, de nós mesmos e o que estávamos fazendo, será que era 130 
isso que esperávamos. A fotografia é uma ferramenta também de pesquisa, de analise e 131 
reflexão do próprio trabalho. A fotografia além de mostrar para os pais, também é um 132 
registro importante, é uma ferramenta de registro do próprio trabalho das professoras. 133 
SIMONE RODRIGUES ressalta “essa parceria com o CIS Guanabara, que nós enquanto 134 
gestão, o que vamos oferecer mais de formação para as professoras. Já que haveria o curso 135 
de formação que estaria comtemplando as 40 professoras. Que nós estamos fazendo com o 136 
restante? Então, nós fomos atrás do CIS Guanabara que nos receberam de braços abertos, 137 
se prontificaram , adoraram e abraçaram a causa em estar nos ajudando nessa formação. 138 
Foi nesse momento que se iniciou nossa parceria com o CIS Guanabara, com formação das 139 
professoras, porque eles tem esses cursos para a comunidade fora. Então, nós pegamos e 140 
eles fizeram uma parceria desse trabalho conosco para estarem oferecendo esses cursos, 141 
essas formações para as professoras. Então, desses cursos, eles já estão pensando em 142 
vários outros, outras oficinas e não param por ai, cursos que eram oferecidos para a 143 
comunidade que eles abrem, eles fecharam para quinze professoras nossas. Eles estão 144 
dando cursos exclusivos para nós. A parceria Encontro com o artista está sendo exclusiva 145 
para a DEdIC. Essas parcerias com os artistas, as professoras tem que se locomover até lá. 146 
Então, é um curso que é oferecido uma oficina todas as terças-feiras, que é um dia 147 
complicado para nós, devido à demanda de professoras que estão fora. Então é um dia que 148 
não temos muitas pessoas que possam ir, mas estamos conseguindo nos organizar para 149 
isso. Eles abriram essa oportunidade para nós e nós abraçamos porque faz parte do nosso 150 
currículo, faz parte do que nós acreditamos e do que a gente quer dessa formação. Ter o 151 
encontro com o artista mesmo é muito interessante, muito diferente, pois a artista tem 152 
muita técnica e tem muita coisa para falar. A artista desse encontro foi Lídia Madeira. Foi 153 
um momento muito enriquecedor e as professoras gostaram muito. Houve outro momento 154 
com o artista Afrânio, onde as professoras puderam fazer uma oficina de pintura e colagem 155 
com carga de 3 horas. Essa oficina foi fornecida para outro grupo de professoras”. ADRIANA 156 
BARONE destaca que além do convenio com o CIS, além do curso de formação, também há 157 
a troca de experiências entre as professoras. Então, elas levantam no grupo, temas que 158 
elas querem discutir entre elas, que elas acham relevantes para aquele momento. Por 159 
exemplo, às vezes no Convivência II (pequeninos) acontecem muitas mordidas, pois é a 160 
fase oral, que é entendida por nós, mas às vezes as famílias não entendem, as próprias 161 
crianças tem essa dificuldade. Nasce ai a necessidade de trabalhar essa questão com as 162 
famílias. Sempre falamos que precisa existir uma parceria. Então, uma professora tem 163 
experiência nessa questão de mordida e diz: “Ah! eu tenho um texto muito bom que fala 164 
sobre isso”. Outra professora já viveu a experiência de outra forma. Então, é o momento 165 
que elas se unem para discutir aquele assunto, como que foi, o que está acontecendo em 166 
cada grupo de crianças, porque são coisas que acontecem no cotidiano. Por exemplo, um 167 
grupo com dificuldade de alimentação, chamamos a nutricionistas e colocamos que estamos 168 
passando por algumas dificuldades na questão de alimentação e perguntamos o que elas 169 
podem nos ajudar. Outra coisa é com relação às doenças virais que acontecem, pois de 170 
tempos em tempos temos surtos na creche, que sabemos que é normal e que vão acontecer 171 
todo ano, mas para aquela família é a primeira vez que está acontecendo. Então, como 172 
vamos abordar essa questão com aquela família, pois para ela é importante, é um momento 173 
que ela está precisando de ajuda. Temos profissionais de enfermagem que nos auxiliam na 174 
forma de como abordar isso com as famílias, com as professoras e de uma forma geral. 175 
Então, são coisas que precisamos resolver no dia a dia dentro da creche e que de uma 176 
forma ou outra atende toda a comunidade.  SIMONE RODRIGUES diz que a troca de 177 
experiência é muito importante para que todos saibam o que o outro colega está 178 
trabalhando com seu grupo. Sempre há uma troca e sempre se acrescenta algo ao trabalho 179 
cotidiano um do outro.  A conselheira FABÍOLA MACHADO pergunta quantas edições já 180 
foram feitas dessas trocas de experiências, em quais espaços e em quais creches isso já foi 181 
possível. SIMONE RODRIGUES explica que essas duas trocas foram na CAS. Relata que a 182 
professora Jacira participou de uma oficina que a professora Gabriela Tebet enviou um 183 
convite. O que falamos para todas as pessoas que participam destas oficinas que são aqui 184 
da Universidade e qualquer outro curso é que depois traga para nós o que viu e o que 185 
vivenciou, para fazer uma troca com toda a equipe, porque nem todo mundo tem a 186 
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oportunidade de estar indo e essa é a troca de experiência. Ela foi e trouxe como foi à 187 
oficina de confecção da bonequinha Baomi. Relata também que para a Jacira foi muito 188 
importante poder compartilhar. GABRIELA TEBET diz que a mais de dois anos que a 189 
Faculdade de Educação está com o ciclo de oficinas e sempre a DEdIC é convidada para 190 
participar. Esse ano ficou meio prejudicado pelo calendário da greve, mas conseguiram 191 
fazer algumas oficinas no inicio do semestre e essas oficinas sempre tentamos colocar no 192 
ciclo alguma coisa ligada à cultura afro-brasileira e história africana para poder dar 193 
entendimento do que a lei nº 10.639 estabelece. E foi muito bacana, porque a Jacira foi 194 
participar e conforme ela ia fazendo, ela começou a se reconhecer na conversa. Ela falava: 195 
“Nossa, mas tem um sobrinho meu que faz isso, tem uma conhecida minha que faz isso 196 
também...”. Tinha muito também da história dela e com as relações que ela tem e não tinha 197 
ainda. “Ah! eu não sabia que se chamava Baomi. Eu não conhecia essa história, mas já 198 
conhecia a boneca”. Ela se encantou muito e ver que agora ela e deu a oficina aqui, dá para 199 
perceber que de fato está dando resultado. A conselheira KAMYLLA ROCHA pergunta a cada 200 
quanto tempo estão fazendo essas oficinas e como estão se organizando para acontecer as 201 
trocas de experiências. SIMONE RODRIGUES responde que “as oficinas começaram em 202 
maio, mas nem sempre é possível acontecer, porque às vezes acontecem alguns 203 
imprevistos, como por exemplo, iria ter agora uma oficina de costura, depois aconteceu o 204 
período de adaptação da professora Rose que iria realizar uma oficina também. Nós 205 
montamos um calendário, com cada uma com o seu dia. Fizemos uma listagem, na qual 206 
cada uma escreveu e escolheu a data que poderia estar contribuindo com essa troca de 207 
experiência, tanto que é que a professora Ana Lucia do período da tarde se prontificou para 208 
vir no período da manhã para poder contemplar a turma da manhã também. Enfim, 209 
contemplando todo mundo. A conselheira ROSINEIDE SILVA explica que a professora Ana 210 
Lucia virá em dois momentos. A mesma veio de manhã e só não fez a tarde devido a sua 211 
voz, pois ela ficou rouca e não conseguiu fazer um segundo momento. SIMONE RODRIGUES 212 
explica que a CAS faz uma escala das professoras que vão participar. Então, todas já 213 
recebem a programação. ADRIANA BARONE explica que no CECI antes de junho, em 214 
reunião com as professoras, tinha-se já feito um levantamento para saber o que as 215 
professoras gostariam de trabalhar nessas trocas de experiências e uma das coisas 216 
levantadas foi sobre o autismo, pois tem uma professora do CECI, Renata, que se 217 
prontificou e a mesma já tinha até xerocado uns textos, mas não chegou a acontecer essa 218 
troca de experiências. Outra troca foi à oficina de origami oferecida pela estagiária Hosana. 219 
“Na sala onde fica a estagiaria, a mesma começou a ensinar para algumas professoras e ela 220 
fez a proposta e nós realizamos a oficina de origami, mas não deu para todo mundo 221 
participar, essa oficina será repetida agora em outubro e esse foi um momento muito 222 
importante e rico, pois as crianças têm participado dessa construção com as professoras na 223 
sala”. LAURA LINARES relata que essa oficina foi realizada no mesmo dia em que houve 224 
uma reunião com o sindicato e a maioria das pessoas participaram dessa reunião e poucas 225 
pessoas participaram da oficina. ROSANA NASCIMENTO explica que existe também a troca 226 
de experiência com a enfermagem e a nutrição. Destaca que no slide que está sendo 227 
apresentado está sendo mostradas experiências da CAS, pois foram realizadas no mês de 228 
maio e estava em greve. As professoras pediram essa troca para entender um pouco sobre 229 
alimentação e sobre a enfermagem e as condutas que elas tinham. Foi muito rico, pois elas 230 
explicavam o que fazem na adaptação, quando as crianças entram, o que elas conversam 231 
com as mães, qual a conduta que tem que ter tanto a enfermagem, quanto a nutrição, para 232 
que todos falem a mesma língua com os pais. SIMONE RODRIGUES  diz que a nutricionista 233 
da CAS falou em uma reunião de conselho sobre a alimentação saudável e algumas 234 
curiosidades. Foi muito bom e as pessoas puderam tirar várias duvidas que tinham com 235 
relação ao tema. As enfermeiras abordaram as doenças virais. LAURA LINARES  explica que 236 
no CECI não houve um tempo especifico para isso, pois elas participaram da reunião de 237 
coordenação junto com as professoras. Então, fica fechada uma data, uma vez por mês , 238 
elas participam da reunião e tiram as duvidas. Explica que agora quem aparece no slide da 239 
apresentação é um pai do CECI, que se ofereceu para falar um pouco do convênio que o 240 
Google fez com a Unicamp e que mesmo  ensinou a fazer o e-mail institucional do Google, a 241 
usar algumas ferramentas que ajudou muito no dia a dia dos profissionais, a compartilhar 242 
documentos em uma reunião e cada uma dá a sua contribuição. Foi muito importante para 243 
a gestão, pois estamos usando muito e as professoras também. Ensinou-nos várias 244 
ferramentas que nem sabíamos que existia e ele se propôs a voltar outras vezes. É 245 
importante essa troca de saberes  com os pais também e não só com os professores, pois 246 
todos tem algo a acrescentar e compartilhar. SIMONE RODRIGUES destaca que houve 247 
também o curso de primeiros socorros, uma formação para se ter um curso básico de 248 
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primeiros socorros. As crianças do Prodecad também tiveram esse treinamento, eles 249 
receberam até uma cartilha de primeiros socorros. Foi muito bonito o trabalho realizado 250 
com as enfermeiras e a Dra. Ana Paula. Isso serve para mostrar que também as crianças 251 
estão na formação. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA pergunta se é a Dra. Ana Paula da 252 
Faculdade de Enfermagem da Unicamp. SIMONE RODRIGUES responde que sim e que ela 253 
fez um trabalho muito bonito, tanto com as professoras, com os pais e as crianças. Tem 254 
muitas coisas que nós acabamos não colocando. Tem muita troca de experiência dentro das 255 
nossas reuniões, também ali existe a formação. Como a Adriana falou, tem o caso de 256 
mordida, isso já faz também parte de uma formação. Estamos ali dialogando, conversando, 257 
trocando experiências, isso já está acontecendo nas nossas reuniões. Cada caso é um caso, 258 
não tem receita pronta, vamos trocando experiências e vivências do nosso cotidiano. 259 
ROSANA NASCIMENTO diz que inclusive nas reuniões de planejamento, as professoras que 260 
estão no curso de formação, também trazem textos para discussão. Alguns assuntos às 261 
vezes coincidem com aquele momento em que estamos vivendo e acabamos passando 262 
também para elas, não só eu, mas todas as professoras que estão no curso de 263 
especialização. A conselheira ROBERTA BOTELHO percebe que essa troca de experiência 264 
tem sido realizada na CAS de forma mais efetiva, esse encontro. ROSANA NASCIMENTO 265 
explica que coincidiu com o período de greve e o pessoal da CAS tinha somente três 266 
professoras em greve, portanto foi dado continuidade ao calendário. A conselheira ROBERTA 267 
BOTELHO diz que percebeu também que a CAS está mais adiantada e pergunta se já existe 268 
um trabalho para ser feito isso nos outros ambientes da DEdIC. SIMONE RODRIGUES 269 
responde que sim, pois a greve acabou. LAURA LINARES diz que o CECI fez a oficina de 270 
origami, na verdade na mesma época que foi a 1ª reunião do STU e logo após começou a 271 
greve e não conseguiram dar continuidade as oficinas e o que se dispôs a fazer não foi 272 
possível dar continuidade também.  A conselheira FABÍOLA MACHADO pergunta se teve 273 
alguns encontros durante a greve na CAS. SIMONE RODRIGUES responde que sim, pois a 274 
CAS continuou trabalhando normalmente. LAURA LINARES explica que assim que voltou da 275 
greve começaram as oficinas do CIS Guanabara e a troca de experiência com a enfermagem 276 
e nutrição nas reuniões pedagógicas.  A conselheira ROBERTA BOTELHO pergunta se existe 277 
um calendário para o acontecimento desses encontros. LAURA LINARES responde que por 278 
enquanto não, e que depois que acabar o CIS Guanabara, sim. Temos de terça e quinta-279 
feira à tarde curso de formação e não tem como ter outros encontros nesses dias. De 280 
segunda e sexta-feira no período da tarde tem o curso do CIS Guanabara e tem que deixar 281 
tempo reservado para reuniões de professoras e reuniões de gestão. A conselheira TATIANE 282 
FARIAS diz que tem interesse, porque após a greve a mesma ficou de licença médica e 283 
devido a isso não participa de nenhum curso que a DEdIC oferece. “Eu tenho uma licença 284 
que vocês me dão para fazer um curso em São Paulo, uma vez por mês, ½ período de 285 
sexta-feira e eu tenho recebido um retorno muito bacana do curso de musica. Minha 286 
pergunta: ele vai continuar? Ele vai dar continuidade para quem já começou, ele vai iniciar 287 
uma turma nova como vai ser?”.  LAURA LINARES responde que tanto o curso de fotografia 288 
e o de musica são oito encontros e que em conversa com a coordenadora do CIS, Elizabeth, 289 
a mesma informou que estava tentando conseguir a renovação do contrato do professor de 290 
musica. Então, depende dela também renovar a bolsa, mas mesmo se ela não conseguir já 291 
temos uma pessoa para dar um curso de expressão corporal e malabares. GABRIELA TEBET 292 
diz que de modo geral nesse semestre vocês estão reservando a segundas e sextas-feiras 293 
para outros cursos, outras atividades e pergunta que se a Faculdade de Educação for propor 294 
mais alguma coisa da Faculdade se é bom propor nesses dias. SIMONE RODRIGUES explica 295 
que na CAS existe a possibilidade das terças e quintas-feiras, pois tem professoras que não 296 
participam do curso. LAURA LINARES diz que o CECI já não consegue nesses dias e que 297 
quando foi feita a parceria com o CIS foi feita a proposta que só poderiam fazer de 298 
segunda, quarta e sexta-feira, dias que não tem curso.  GABRIELA TEBET diz que só 299 
perguntou por que está começando a renovar o ciclo de oficinas para dar para fazer o 300 
planejamento das oficinas que serão oferecidas. Então, sabendo quais são os melhores dias 301 
fica mais fácil de contemplar a todos. A conselheira FABÍOLA MACHADO diz que gostaria de 302 
fazer um encaminhamento da reunião. “Agora são 10h16, da gente estar agradecendo as 303 
apresentações, da gente tentar vencer as questões do regimento da DEdIC, para a gente 304 
falar um pouco como está sendo a construção do regimento do nosso conselho e 305 
encaminhar como vão ser as próximas reuniões”. Pergunta se todos concordam. SIMONE 306 
RODRIGUES pergunta em que parte parou o regimento da DEdIC. “A conselheira FABÍOLA 307 
MACHADO responde que parou na pagina 13 do regimento da DEdIC e pergunta:” Nós 308 
fizemos alguns apontamentos, eles foram registrados? Como é que está o andamento? 309 
CHRISTIANNE TOURINHO chega à reunião. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA sugere 310 
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para uma questão de organização encerrar esse assunto para começar outro. Houve a 311 
apresentação,  pergunta se todos tiraram as duvidas e também se pode fazer o 312 
encaminhamento como  está sugerindo a colega. Todos estão de acordo. Então, 313 
agradecemos a apresentação de vocês e ficamos muito felizes que na prática a questão do 314 
1/3 está trazendo esses benefícios. Não há duvida  que temos cada vez mais que trazer 315 
mais coisas, fazer uma programação mais intensa  dentro do possível.  Diz que todos estão 316 
de parabéns, pois a DEdIC viveu um momento em que não se pôde contar com a rotina 317 
normal. Então, já temos um resultado bem positivo e é muito bom trazer isso para o 318 
Conselho tomar conhecimento. Remete sua fala para o regimento e pergunta se o 319 
regimento que estava sendo passado aqui na reunião passada é o regimento da DEdIC 320 
como um todo ou só do CECI. CHRISTIANNE TOURINHO responde que é o regimento da 321 
Educação Infantil. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA  diz que então não é o regimento 322 
da DEdIC, é o CECI/PARCIAL e o CECI/INTEGRAL. A DEdIC como um todo tem que ter o 323 
Prodecad. Esse regimento é outra coisa que terá que ser feito uma complementação e 324 
devido à exigência da Secretaria da Educação foi feito o Ceci/Parcial e o Ceci/Integral. 325 
CHRISTIANNE TOURINHO diz que o regimento que a conselheira Fabíola se refere é o 326 
regimento do Conselho. LAURA LINARES acredita que não, pois o outro regimento não 327 
terminou de passar. A conselheira FABÍOLA MACHADO recorda que na ata da ultima reunião 328 
está registrado que a conselheira Viviani Bergamaschi sugeriu que nós encerrássemos a 329 
discussão naquele momento e continuássemos hoje , pois foi feita a leitura na  semana 330 
passada e foram feitos alguns apontamentos.  Pergunta se esses apontamentos foram 331 
anotados em algum lugar, como por exemplo: com relação à denominação berçário, 332 
maternal e pré-escola que precisa ser revista. CHRISTIANNE TOURINHO responde que não, 333 
que não pode mudar essa denominação para o Estado. A conselheira FABÍOLA MACHADO 334 
pergunta para que é o regimento interno da Unicamp. CHRISTIANNE TOURINHO responde 335 
que é um regimento que a DEdIC fez para a autorização e credenciamento para o Estado. A 336 
conselheira FABÍOLA MACHADO diz que no encontro anterior foram feitos comentários sobre 337 
alguns pontos e encontrados alguns erros, além disso, da denominação e pergunta 338 
novamente se foram anotados para serem modificados. Considera isso importante para que 339 
se possa terminar hoje  e daqui para frente já ir anotando se houver mais algum 340 
apontamento, para que não se perca isso. CHRISTIANNE TOURINHO responde que não foi 341 
anotado nenhum erro, mesmo porque já foi autorizado e já saiu pela Diretoria de Ensino 342 
Leste. A conselheira ROBERTA BOTELHO  acha que o conselho estava fazendo os 343 
apontamentos para o regimento interno da DEdIC para aproveitar isso. É isso que a 344 
conselheira Fabíola está falando e perguntando se esses apontamentos foram registrados. A 345 
conselheira FABÍOLA MACHADO diz que, por exemplo, no capitulo III que “Dispõe das 346 
competências e atribuições. Seção I – Diretoria Geral de Recursos Humanos” a Maria 347 
Aparecida Quina, diretora dos Recursos Humanos, foi feita uma discussão a respeito dessa 348 
presidência do Conselho, foi feito um apontamento com relação a essa questão. 349 
CHRISTIANNE TOURINHO diz que a conselheira está confundindo, pois se está fazendo isso 350 
no regimento do Conselho. A conselheira FABÍOLA MACHADO lembra que até foi sugerido 351 
também no artigo 13 à ferramenta de gestão de pessoas. Pergunta se agora só irá ser feita 352 
a leitura, sem fazer nenhum apontamento. CHRISTIANNE TOURINHO responde que não, 353 
pois esse regimento é só para passar para dar ciência para o regimento que está posto, que 354 
trata da Educação Infantil. Pergunta qual é o outro encaminhamento e diz que é o 355 
regimento da DEdIC que entra o Prodecad. A conselheira SAMARA MESQUITA diz “Só para 356 
uma tentativa de entendimento, pelo que a gente estava encaminhando na outra, esse é o 357 
mesmo para a apreciação, mas a gente já estava aproveitando a leitura para apontar 358 
algumas coisas que a gente sugeria de mudança para quando sair o regimento interno da 359 
DEdIC. Então, acho que era só uma continuidade desse trabalho do que eu estou 360 
entendendo da fala da colega Fabíola. Acho que é mais isso, apontar o que a gente gostaria 361 
que no nosso já saísse com algumas alterações”. CHRISTIANNE TOURINHO diz que isso está 362 
sendo feito no regimento do conselho. A conselheira SAMARA MESQUITA responde que sim, 363 
mas já que está se fazendo uma leitura, aproveitar o momento e apontar coletivamente o 364 
que o conselho já queria. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA  considera que já que agora 365 
se tem os regimentos das escolas, Ceci/Integral e Ceci/Parcial, terá que ser feita uma 366 
discussão com a PG (Procuradoria Geral). Então, ficou esse regimento dentro das exigências 367 
da Secretaria da Educação. Agora se faz necessário colocar um documento Unicamp.  368 
Tínhamos aquele integral da Unicamp, que chamávamos de regimento. Então, é preciso ver 369 
com a PG, o que vamos construir agora, se é um regimento geral ou um regulamento. Se é 370 
um novo regimento, que incluirá o nosso modo de funcionar, terá que incluir o Prodecad. 371 
Isso é necessário se discutir ainda. Precisaremos de uma orientação jurídica. Ressalta que 372 
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pediu um agendamento com a Procuradoria Geral. A conselheira ROSINEIDE SILVA 373 
pergunta se talvez a Diretoria de Ensino não possa ajudar nisso. CHRISTIANNE TOURINHO 374 
diz que a Diretoria de Ensino só fala da Educação Infantil. MARIA APARECIDA QUINA DE 375 
SOUZA considera que o que a Diretoria de Ensino poderia nos ajudar, ela ajudou bastante e 376 
também deu bastante trabalho, que é trazer a adequação desse regimento nos moldes que 377 
ela precisava. Agora, tem que se ter um olhar, o nosso olhar dentro da nossa autonomia. 378 
Então, é preciso olhar a nossa legislação interna, nosso jeito de funcionar, obviamente 379 
dentro do que está aprovado pela Secretaria e fazer esse documento nosso, Unicamp. Se 380 
for um regimento, se é um regulamento, fica a duvida, mas que esse documento tem que 381 
ser produzido, ele tem. CHRISTIANNE TOURINHO diz que até, inclusive, nas matrizes 382 
curriculares que a Secretaria solicitou, não é o que fazemos aqui, por exemplo, o ensino de 383 
matemática. A conselheira ROSINEIDE SILVA diz que eles trabalham com Educação 384 
Fundamental, mas talvez eles pudessem orientar: “Olha, talvez o caminho mais correto seja 385 
estatuto, regulamento”. CHRISTIANNE TOURINHO diz que “na realidade eles não sabem 386 
nem a orientação da Educação Infantil, porque o Estado é do Ensino Fundamental e é a 387 
primeira creche Universitária e que ainda existem pessoas que não concordam da nossa 388 
autorização ser pelo Estado. Entre os próprios professores da Faculdade de Educação, existe 389 
ainda essa polemica. Ressalta que a autorização está feita e quanto ao credenciamento, já 390 
levamos o currículo e vamos ser cadastradas. O que está sendo feito paralelo a isso é que 391 
está sendo montado no Prodecad, com um grupo de professoras, um conselho que estamos 392 
chamando de colegiado. Estamos estudando junto com um pai do Prodecad, Maximilian 393 
Koberle, que é da parte jurídica, montar um regimento para o Prodecad. E as professoras 394 
estão montando junto com a Mariana, que é uma estudiosa do espaço não formal e está 395 
fazendo a tese de doutorado dela com a Olga, que é uma pesquisadora desse espaço, para 396 
montar um projeto para o Prodecad. Juntando essas duas partes, iremos ligar para a PG e 397 
falar que já temos o todo. Para a organização de 2017 junto com a possibilidade de todos 398 
os alunos da Universidade que estão no Sérgio Porto, serem atendidos no Prodecad”. MARIA 399 
APARECIDA QUINA DE SOUZA sugere que seja uma deliberação, pois antes a DEdIC tinha 400 
um documento que continha as informações de como é o funcionamento, a composição, 401 
horários de entrada e saída, coisas assim bem práticas de como funcionar e de repente 402 
olhar o que a Procuradoria Geral diz: “Olha, é melhor fazer uma deliberação que comtempla 403 
tudo isso ou vamos fazer um regulamento”. A conselheira FABÍOLA MACHADO pergunta 404 
quem ficará responsável por fazer essa consulta na Procuradoria Geral. MARIA APARECIDA 405 
QUINA DE SOUZA responde que a mesma já está fazendo isso, pois esse é o seu papel. A 406 
conselheira FABÍOLA MACHADO diz que fez essa pergunta, só para que o conselho saiba o 407 
que é para fazer, se só a Procuradoria Geral vai fazer e se o conselho pode dar sugestões. 408 
“Por isso que eu perguntei se a gente vai anotar as orientações para a gente também poder 409 
participar junto com a PG. Na próxima reunião podemos marcar de trazer, se a PG deu 410 
alguma resposta, na próxima reunião do conselho? Como a gente vai fazer esse norte?”. 411 
MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA explica como a Procuradoria Geral funciona. A 412 
Procuradoria Geral não redige nada sobre qualquer assunto técnico da Universidade. A 413 
Procuradoria Geral analisa se está no formato legal, mas quem faz o texto e o conteúdo é a 414 
área especifica. Então, se a gente for à Procuradoria Geral e disser: “Olha, ela vai dizer: 415 
manda-me a proposta que eu analiso”. Eu já pedi o agendamento na PG, mas temos que 416 
aguardar o retorno do agendamento dessa reunião. O que eu vou dizer para eles: “Olha, eu 417 
tento aqui o regimento, não tem o regimento anterior, que é uma deliberação, tem a 418 
situação do Prodecad, o que você nos orienta a fazer? Que documento?” Agora a minuta do 419 
documento ela tem que sair daqui. A conselheira FABÍOLA MACHADO diz “Então, a gente 420 
termina de ler e faz só os apontamentos só anotando para não perder essa discussão que a 421 
gente teve uma reunião de conselho inteira, semana passada com várias sugestões só para 422 
a gente não perder”. GABRIELA TEBET considera que as falas não são opostas, enquanto a 423 
Aparecida Quina vai descobrir se o documento está sendo produzido, se vai ser estatuto, vai 424 
ser regimento, vai ser normativa, uma portaria e enquanto isso o conteúdo do texto pode 425 
ser trabalhado. CHRISTIANNE TOURINHO diz que sim e tem que ser daqui. GABRIELA 426 
TEBET considera que não precisa esperar a resposta da Procuradoria Geral, porque às vezes 427 
a Procuradoria Geral pode não dar resposta antes da próxima reunião. CHRISTIANNE 428 
TOURINHO diz que o documento que está sendo montado e analisado com a comissão é do 429 
Conselho. GABRIELA TEBET diz “que logo que entrou na Unicamp, há mais o menos dois 430 
anos, a gente passou por um processo na Unicamp de revisão do estatuto da Universidade. 431 
Eu me lembro de que há mais ou menos dois anos eu acabei pegando esse documento, 432 
porque estava em discussão no departamento para ver as propostas e algo que me chamou 433 
muito a atenção é que na época, eu até coloquei em questão e não foi muito acatado é que 434 
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no estatuto da universidade não aparece a DEdIC. Acho que é algo também pra gente 435 
começar a pensar e colocar, porque a gente tem que ter um documento, regimento para 436 
apresentar para a Delegacia de Ensino. A gente precisa ter um documento que explicite 437 
tudo o que a DEdIC faz no interior da Universidade de acordo com as regras da 438 
Universidade, mas acho que também seria importante que nos documentos da Universidade 439 
apontasse: a Universidade mantem uma Divisão de Educação Infantil”. CHRISTIANNE 440 
TOURINHO acha estranho que não tenha, porque tem um documento legitimando pela CAD. 441 
MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA esclarece que nem todo documento que é produzido 442 
pela CAD para regulamentar à existência, está no regimento. O regimento é algo maior e 443 
geral. Agora podemos fazer uma leitura para ver na parte que fala das atividades meio. 444 
GABRIELA TEBET considera que já que será feita a consulta a Procuradoria Geral poderia se 445 
consultar se não seria importante também, sobretudo, a gente sabendo o que a USP e as 446 
UNESP está enfrentando, se a gente não tem como ficar estabelecido que a Universidade 447 
tenha a obrigação de manter esse serviço, porque daqui cinco ou dez anos alguém possa 448 
decidir não manter mais. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA diz que é uma boa 449 
observação. Só que o regimento agora ele está na esfera do Consu e que ele foi suspenso 450 
por hora, não se sabe quando retorna e se retorna ainda esse ano essa discussão. Então, 451 
temos até que tomar um pouco de cuidado com isso de colocar, de pensar bem, se vale a 452 
pena colocar uma discussão dessas nesse momento, porque vocês sabem que se começou 453 
na Universidade um momento politico e que tem os prós e os contras com relação à DEdIC. 454 
Portanto, temos que ver o cenário, se vale a pena colocar isso. GABRIELA TEBET declara 455 
que não está dizendo que tenha que se colocar agora, mas acha importante ter essa 456 
observação para poder avaliar e falar: “Olha, se não colocar agora, preciso lembrar-me de 457 
colocar mais para frente, considero muito importante fazer uma ação nesse sentido”. 458 
CHRISTIANNE TOURINHO continua a leitura do regimento no artigo 26 que “Dispõe sobre 459 
são deveres dos pais/responsáveis”. Nós temos muito problemas com relação a isso e 460 
estamos agora exigindo mais que as famílias possam estar cumprindo mais esses horários. 461 
A conselheira FABÍOLA MACHADO sugere que seja especificado Ceci/Parcial e Ceci/Integral 462 
com seus respectivos horários. É uma sugestão para o nosso regimento, colocar os 463 
horários. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA pergunta se é no regulamento interno. A 464 
conselheira FABÍOLA MACHADO responde que sim. CHRISTIANNE TOURINHO esclarece que 465 
a partir de agora vai para a Secretaria de Alunos e poderá ter suspensa até a matricula , 466 
porque tem famílias que falam: “ eu sou chefe e chego a hora que eu quero”. Aqui todos 467 
tem que cumprir horário estabelecido. A conselheira FABÍOLA MACHADO reitera a 468 
importância de se especificar e talvez colocar essa clausula da Secretaria de Alunos, pois 469 
não tem em nenhum lugar escrito. LAURA LINARES esclarece que na agenda das crianças já 470 
tem isso escrito. KÁTIA DI FEDERICO diz “com relação à tolerância, o nosso horário, vou 471 
falar do Ceci/Integral, é das 8h30 às 17h30, como é que eu trabalho com tolerância? Aceito 472 
até as 15mim para as 9h00 a chegada, mas eu não aceito a saída, porque de manhã as 473 
professoras chegam ao mesmo horário que as crianças e as famílias. Tem família que chega 474 
as 9h20 e 9h40 e a criança já começou a atividade, a professora nem no prédio do Ceci está 475 
mais, pois tem programação no Prodecad e é difícil a criança ser integrada ao grupo. A 476 
gente oferece tolerância de 15 min para ás 9h00 para chegar, mas esse 15 min passaram a 477 
virar regra, passou a ser o horário. Então, se eu tenho até 15min para as 9h00 para chegar 478 
eu chego às 9h40, que é o que acontece com frequência. Essa é a minha pergunta. Outra 479 
pergunta: na hora de sair todos os professores tem o horário de 17h30 para sair. Nós aqui 480 
na reunião colocamos também tolerância de 15 min. para vir buscar, mas tivemos uma 481 
criança que deveria ter ido embora as 16h00, ela foi embora às 7h00 da noite. Que 482 
tolerância que é essa, para eu oferecer até 15min para as 18h00 para ir embora. Eu estou 483 
falando que alguém tem que ficar além do horário de trabalho. A Fabíola colocou uma 484 
questão importante que é de sinalizar o horário, mas que horário é esse que a gente vai 485 
apresentar, até porque no Planes eu lembro que as famílias pediram para que as unidades 486 
da DEdIC abrissem, por exemplo, se o horário é das 8h30 que nós passássemos a receber 487 
as crianças às 8h00 para o funcionário conseguir chegar ao setor às 8h30, mas se eu falar 488 
para o profissional daqui entrar às 8h00 ele vai sair às 17h00. Ai as 17h00 a família não 489 
pode buscar porque o horário dela é até as 17h30. Uma pergunta: O que a gente vai pensar 490 
com relação a esses horários. Mantem das 8h30 até as 17h30 com o que já está 491 
estabelecido, e as famílias tem que trazer às 8h30 e tem que vir buscar até as 17h15, 492 
sabendo que eu tenho até as 17h30 para o funcionário ir embora ou a gente mantem 8h30 493 
às 17h30 com as. famílias que chegam às 9h20, 9h40 e sai as 18h00 ou 18h20 e sempre 494 
tem que estar alguém ficando no prédio para entregar as crianças”. ADRIANA BARONE 495 
acredita que a pergunta principal é se vai haver um respaldo para equipe referente a isso. O 496 
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que vai acontecer. O que será feito com essas famílias que tem apresentado uma 497 
constância de atraso. O que será feito. Qual o respaldo legal que a DEdIC vai ter frente às 498 
famílias. A conselheira ROSANA ARANHA exemplifica o que acontece em sua sala. “Minha 499 
sala tem três crianças que todos os dias chegam depois das 9h00 e a gente anota na 500 
própria folha de frequência e essa folha estava indo no caderno que a gente pedia para 501 
assinar, elas assinavam. Teve até reclamação de uma mãe: Ah! Só eu que assino. Eu peço 502 
para assinar, mas não posso levar até o caderno, pegar pela mão e falar: assina ai, mas ai 503 
a Kátia pediu para mandar um e-mail com os nomes e a gente mandou. E uma das mães 504 
até veio um documento que a secretaria tá fazendo, é chamar essa família, tem um 505 
documento, tipo um contratinho, elas explicam porque está tudo registrado e está lá 506 
embaixo assinado que ela se compromete a mudar a estrutura lá e chegar no horário, ela 507 
está se comprometendo perante a secretaria de alunos”. A conselheira MARINEUSA 508 
TOSSINI pergunta se com isso, melhorou. A conselheira ROSANA ARANHA responde que ela 509 
mudou, mas a mesma fez uma cirurgia e não está vindo todos os dias. Essa mãe mudou, 510 
mas as outras não. Foi bilhete no caderno pedindo que se atentassem ao horário de entrada 511 
e saída. Elas falam: “eu chego mesmo porque não vai acontecer nada”. O conselheiro ALEX 512 
MATOS diz que existe uma situação, a qual ele mesmo já viveu e não sabe se entra no caso 513 
das exceções. Vindo de ônibus fretado, com um filho no Berçário e um filho aqui, portanto, 514 
depende de circular. Pergunta se essa situação caberia um registro dessas exceções. A 515 
conselheira ROSANA ARANHA diz que não é exceção, são todos os dias ou pelo menos a 516 
maior parte da semana. Isso complica o trabalho das professoras também, pois a criança, 517 
às vezes “empaca” na porta e não quer entrar. CHRISTIANNE TOURINHO diz que tem várias 518 
tentativas, assistentes social sensibilizando, conversa com as famílias e as reuniões com os 519 
professores. Outra tentativa é encaminhar para o Miguel, sociólogo da secretaria de alunos, 520 
e a ultima tentativa, que se faz muito no município é o conselho tutelar. Algumas mães 521 
estão precisando ser mais orientadas, pois algumas dessas mães chegam atrasadas e 522 
deixam as crianças entrarem sozinhas. Então, vamos fazer uma questão mais focada nisso, 523 
estar pensando nessa rematrícula. Pergunta para Maria Aparecida Quina que se esgotando 524 
todas essas possibilidade se existe uma assistente social da Universidade ou dos recursos 525 
humanos da unidade onde esses pais trabalham para ajudar nessa questão. MARIA 526 
APARECIDA QUINA DE SOUZA responde que as assistentes sociais, elas trabalham onde 527 
existe o serviço social como no GGBS, SAE, CECOM e DEdIC, mas nas unidades existem os 528 
Recursos Humanos. A situação colocada por vocês se encaixa  naquele dialogo entre escola 529 
e família que envolve na educação da criança. “O prejuízo está para quem? Por que essa 530 
mãe é desorganizada a esse ponto? O que acontece nessa família?” Concordo com vocês, 531 
talvez essa mãe está precisando de orientação. Acredito que teremos um desafio muito 532 
grande na DEdIC e por muito tempo, que é mostrar para as famílias, essa questão do 533 
direito da criança, que a criança entra no papel pedagógico e sair daquela questão do 534 
cuidado, que está ainda muito arraigada”. A conselheira MARINEUSA TOSSINI acredita que 535 
o grande problema é esse mesmo que a Maria Aparecida Quina  coloca, pois a partir do 536 
momento que você sai daqui e vai para o ensino fundamental, em qualquer escola é 537 
diferente. As pessoas assumem as regras e aqui não. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA 538 
considera que a DEdIC precisa começar a trazer essa regra, uma vez que agora aqui é uma 539 
escola. Terá que haver uma mudança de cultura. GABRIELA TEBET  “Eu só fiquei pensando 540 
quando a Fabíola propôs colocar no regimento qual é o horário, alguém falou: isso vai à 541 
agenda. É legal a gente saber os prós e os contras de algumas decisões que se toma, se vai 542 
ao regimento está completamente amarrado, por outro lado eu também acho que não é 543 
hora de deixar amarrado. Eu queria fazer essa fala no seguinte sentido, conforme todo 544 
mundo foi colocando aqui: pais chegando atrasado, problema de vir buscar mais tarde. É 545 
um problema constante e a gente vê uma matemática que não se fecha. Então me parece 546 
que tem um problema constante que não é só das mães, uma matemática que não está 547 
fechando, pois quando a instituição atende das 8h30 as 17h30 e os profissionais também 548 
trabalham das 8h30 as 17h30, não dão certo. Então, esse é um desafio para a gente pensar 549 
em longo prazo, pois não dá pra resolver a semana que vem. Que estratégia é possível para 550 
que talvez de fato a gente possa abrir ½ hora antes e sair ½ hora depois do horário dos 551 
profissionais, ou a creche se adapta ou a Unicamp se adapta e diz: os profissionais que tem 552 
filhos aqui na DEdIC vai ter seu horário diferenciado. Agora não dá para os funcionários 553 
terem o horário que é exatamente o mesmo horário das crianças, pois quando a gente fala 554 
assim: Ah, depois que vai para o fundamental se adapta, mas quando vai para o 555 
fundamental é uma instituição que não faz parte da instituição empregadora e aqui a gente 556 
está falando de uma instituição que é dentro da Universidade, que foi pensada para atender 557 
essa comunidade e que tem horário que não está dando conta. Então, uma grande parte 558 
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dos problemas me parece serem geradas por isso. Ai eu fico pensando se a gente coloca no 559 
regimento que o horário é esse, que não pode atrasar, fica muito difícil depois do regimento 560 
aprovado, fazer uma alteração no regimento. Então, se você não coloca o horário no 561 
regimento e o horário que tem que ser seguido, você tem a possibilidade de depois com 562 
calma verificar as possibilidades de arranjo desse horário”. MARIA APARECIDA QUINA DE 563 
SOUZA  explica que regimento é tudo aquilo que você coloca algo que não muda, que é 564 
geral, não muda  e não tem possibilidade de mudança imediata. A Universidade tem outros 565 
documentos que são passiveis de mudança a qualquer momento, sendo necessário, por 566 
exemplo, as instruções normativas que geralmente dizem como as coisas acontecem. 567 
Então, geralmente completamos uma resolução com uma instrução normativa. Então o 568 
importante nessa discussão que está sendo levantada aqui  é ir anotando e depois ver o que 569 
cabe em regimento, o que cabe em instrução normativa e ficar definido,  mas esses pontos 570 
são muito importantes para que depois possamos analisar. Vamos nos despreocupar, se vai 571 
no regimento ou onde que vai, pois o importante é que tenha em algum documento e que a 572 
medida que vamos vivenciando e amadurecendo. O que hoje é uma instrução, amanhã 573 
pode ser um regimento. O que não dá é para ficar um “como” no regimento, porque 574 
realmente engessa, amarra  e quando passa em câmara, principalmente pelo Consu. 575 
CHRISTIANNE TOURINHO diz que fez uma reflexão desde que chegou aqui na DEdIC. “É 576 
justo a pessoas se justificarem por conta de ônibus atrasado, ter que sair mais cedo, porque 577 
vou pegar o transito. Qual o lugar do mundo que se justifica o atraso e o adiantamento de 578 
qualquer trabalho por conta disso. Eu acho, nós estamos nos 50 anos da Unicamp e se a 579 
gente quer a qualidade do serviço precisamos parar de passar as mãos, as pessoas tem que 580 
se organizar. As pessoas falam: Ah! Tem muita gente que depende do fretado. Tudo bem, 581 
mas então vamos conversar com esse fretado. Antigamente Campinas se fazia o percurso 582 
em 15 min, hoje você não faz em 15min. E ai você vai continuar com esse fretado de 30 583 
anos! Como as pessoas se sentem e as outras que não pegam fretados, se sentem perante 584 
a sua colega?”. A conselheira FABÍOLA MACHADO sugere que se coloque um asterisco 585 
vermelho nesse item e que se prossiga a leitura, pois já irá estar registradas em ata essas 586 
colocações e quando o documento for elaborado já estará registrado. Pergunta o que os 587 
conselheiros acham de seguir com a leitura do regimento. CHRISTIANNE TOURINHO 588 
continua a leitura do regimento no capitulo II que se “Dispõe Dos Direitos e Deveres dos 589 
participantes do processo Educativo”. Referente a essa questão acredita que nesses 10 são 590 
postos, realmente o que é legitimado, que é direito da criança. A conselheira FABÍOLA 591 
MACHADO pergunta se esse é o regimento que já existe ou o que irão fazer. LAURA 592 
LINARES reponde que na verdade o regimento interno vai à minucia do regimento escolar. 593 
CHRISTIANNE TOURINHO continua a leitura do capitulo III que dispõe do plano escolar Art. 594 
33 O programa de rematrícula é realizado anualmente, em sistema online. Art.34 O aluno 595 
será desligado do Programa em que estiver matriculado quando configurada uma das 596 
situações: I. Quando o responsável preencher o formulário de cancelamento na secretaria 597 
de alunos; II. Ausência de 15 dias consecutivos sem justificativas; III. Quando o 598 
responsável se desligar da Universidade Estadual de Campinas. “Então, lógico, faltou uma 599 
semana, faltou 10 dias , a gestão liga , pergunta o que está acontecendo, pois tem essa 600 
ligação afetiva, não é que nem vamos querer saber e pronto, desliga...” A conselheira 601 
MARINEUSA TOSSINI pergunta como é o procedimento se a criança falta várias vezes, pois 602 
a mãe tem folga e ela ainda tem 30 dias de férias no período do ano letivo, porque ela não 603 
consegue se organizar para tirar totalmente em janeiro e julho e como ela faz se 604 
ultrapassar esses 60% nessa modalidade: férias, folga e não exatamente porque faltou. 605 
CHRISTIANNE TOURINHO  explica que com as folgas é preciso começar a fazer uma 606 
formação com as famílias, várias mães na folga já estão trazendo. A conselheira 607 
MARINEUSA TOSSINI pergunta se isso serve de 0 a 3 e de 4 a 9 anos. CHRISTIANNE 608 
TOURINHO responde que e ainda mais de 4 a 6 anos. CHRISTIANNE TOURINHO diz que 609 
agora de 4 a 6 anos é obrigatório a criança estar aqui e cumprir os 60%. As férias vão ter 610 
que ser de acordo e logo estaremos colocando as instruções para essa questão.  MARA 611 
APARECIDA QUINA DE SOUZA  diz que na época da matricula é que vai ter que ser 612 
orientado todas essas questões, para os pais tomarem a decisão se eles realmente irão 613 
deixar a criança aqui na DEdIC. CHRISTIANNE TOURINHO explica que na matricula, a 614 
mesma tem falado bastante do que é esse espaço historicamente para elas terem a certeza 615 
que agora é o direito, por exemplo, a criança de seis meses, é melhor que a mãe tire férias 616 
e ela venha com sete meses, pois é melhor para a Universidade, para a criança e para a 617 
família. Quando você traz  com seis meses, você sabe que vai ter varias faltas de ambas as 618 
partes, porque a criança sente muito, pois  saiu daquele reservado e tá vindo para o 619 
coletivo, apesar que trabalhamos em um ambiente muito saudável, não com muitas 620 



11 

crianças e bem arejado. Então, é dando sensibilização e logicamente aquilo que a criança 621 
precisa.  A conselheira MARIANA PEREIRA diz que como mãe , quando colocou sua filha aqui 622 
na DEdIC , a mesma não foi informada que sim, mas também não foi informada que não 623 
podia trazer durante as férias, por exemplo: “ As primeiras férias que eu tirei eu não trouxe 624 
minha filha, porque eu achei que não pudesse trazer, achei que fosse uma coisa para o meu 625 
período de trabalho. Acho que isso é importante deixar claro e também , por exemplo, no 626 
meu departamento a maior carga de trabalho é durante, então, não é só uma questão de 627 
organização dos pais, eu não tenho essa opção. Então, a Olivia veio durante as férias, veio, 628 
faltou dois dias, a gente fez uma viagem curta, mas muitas vezes não é por falta de 629 
vontade, depende muito de onde você trabalha, depende muito da sua chefia, depende 630 
muito da senioridade do trabalho , lá onde eu trabalho tem isso, quem está há mais tempo, 631 
tem uma certa preferência quando vai tirar as férias. Então, isso é um pouco complicado, 632 
lógico que tem algumas coisas que é culpa dos pais, às vezes não é só falta de organização 633 
e sim porque não dá mesmo”.  A conselheira SAMARA MESQUITA faz uma reflexão sobre a 634 
fala da Christhianne referente à que temos que ter outro olhar para o bebê, mas enquanto 635 
instituição também se for colocar regra, vamos colocar já uma exceção e quando a criança 636 
sobe, já saberemos que tem toda uma dificuldade dos pais no novo espaço com novas 637 
regras e o bebê também que falha bastante no berçário, mas também mexe com a 638 
organização das professoras do grupo, do andamento do projeto. Então, é só uma reflexão 639 
assim:” Se a gente for fazer um regimento com algumas normas mais estruturadas, isso 640 
tem que valer para todos os espaços da mesma forma independente da idade da criança. 641 
Essa é a minha opinião”.  CHRISTIANNE TOURINHO diz que o bebê falta por conta que ele 642 
está mais suscetível á doenças. No berçário ás vezes é melhor ele ficar com a família os seis 643 
meses do que ficar 9 h lá. Queremos deixar a visita só para o berçário e quando chegar ao 644 
maternal. Existe sim, uma regra posta, quando chegar ao maternal tirar essa visita. Existe 645 
sim uma singularidade. A conselheira TATIANE FARIAS pergunta e no caso da mãe que 646 
continua amamentando quando sobe. CHRISTIANNE TOURINHO responde que quando ela 647 
faz um horário que ela antes de entrar ela amamenta. “Já imaginou se cada uma quiser 648 
amamentar?”. A conselheira TATIANE FARIAS acredita que sempre haverá uma mãe que 649 
amamenta. CHRISTIANNE TOURINHO diz que nesse caso será feita uma orientação. A 650 
conselheira ROSANA ARANHA diz ter um duvida anterior referente ao desligamento dos, 651 
pois ou responsáveis. “Eu queria tirar umas duvidas, porque a gente já até conversou sobre 652 
isso algumas vezes, se acriança não pode continuar até o final do ano, esse desligamento 653 
não é automático. Os pais tem esse entendimento que é desligamento automático e não 654 
trazem mais”. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA diz que esse é um ponto para ir para a 655 
discussão e deixar bem claro para as pessoas. LAURA LINARES explica que às vezes 656 
acontece do pai ser desligado da Universidade e é oferecido a ele para ficar até o final do 657 
ano, mas muitos pais não querem porque moram longe e não querem vir aqui só para 658 
trazer a criança e preferem procurar uma escola perto de casa. Então, muitos pais preferem 659 
tirar por causa disso. A conselheira ROSANA ARANHA diz que só queria saber se não é 660 
automático. SIMONE RODRIGUES responde que não é automático, pois existem casos de 661 
pais que nem avisam. CHRISTIANNE TOURINHO continua a leitura que “Dispõe das 662 
Disposições Gerais”. A conselheira ROBERTA BOTELHO diz que gostaria de deixar registrado 663 
e talvez seja um assunto para uma próxima reunião, como pauta. “Eu também tenho ouvido 664 
de muitos pais, de muitas famílias um pouco de insatisfação com esse tópico da visita, de 665 
acabar a visita mais cedo. Eu acho que valeria colocar isso com ponto de pauta, uma 666 
discussão para próxima reunião”.  O conselheiro ALEX MATOS volta na fala da conselheira 667 
Rosana sobre o desligamento. Essa questão dessa flexibilidade do pai ser desligado e poder 668 
continuar são uma ideia desse atual conselho, dessa gestão e isso poderá mudar com outra 669 
gestão. Acredita que seria importante pontuar essa questão da continuidade no documento. 670 
MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA acredita que poderá ser colocada na instrução, porque 671 
isso pode mesmo até acontecer, mas tem que ter um regimento muito forte contra isso, 672 
como por exemplo: o direito da criança. Como será falado que será desligado, será colocado 673 
como será esse desligamento. CHRISTIANNE TOURINHO explica que para a pré-escola tem 674 
uma legislação que toda a criança tem que frequentar a escola, ela tem que ficar até no 675 
máximo 2 km de distancia da casa dela e ou perto do trabalho da mãe e acriança ao sair 676 
daqui, ela já tem que ter uma vaga, ela não pode ficar sem a vaga, como é legitimo para 677 
ela que ela tenha essa vaga, já assegura que ela não pode ser dispensada. O conselheiro 678 
ALEX MATOS diz que tem a questão emocional também. CHRISTIANNE TOURINHO entende 679 
que sim e que se precisa também orientar esse pai que é FUNCAMP, que mesmo ele sendo 680 
dispensado, ele vai continuar, mas como às vezes ele não consegue, porque ele não tem 681 
nem o fretado se ele precisar de ajuda no sentido de procurar uma escola perto de sua 682 
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casa. Termina a leitura e diz que esse regimento entrará em vigor a partir de 13 de julho de 683 
2016. A conselheira FABÍOLA MACHADO pergunta se já está em pauta no próximo Consu. 684 
MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA responde que ainda não. A Gabriela comentou que a 685 
Universidade está revendo o regimento da Unicamp, até ontem no Consu foi falado disso. O 686 
Professor Tadeu colocou que não sabe se seria pertinente continuar a discussão do 687 
regimento no Consu, porque em função de que todos já sabem que daqui para frente se 688 
torna na Universidade esta questão da mudança da reitoria. Então, há uns dois anos a 689 
Universidade toda está revendo o regimento da Unicamp. “O que pode ser um olhar sobre 690 
isso quando ela falou de colocar lá?” Porque às vezes temos que pensar muito, pois tem 691 
momentos que é adequado se colocar determinada coisa e tem momentos que não, pois às 692 
vezes damos a oportunidade para o outro questionar:” Não, isso não é atividade fim da 693 
Universidade”. Como vocês sabem na Universidade tem muitas pessoas com essa opinião. 694 
Agora é o momento de fortalecer e não correr nenhum risco. “Pelo movimento da 695 
Universidade, eu particularmente, uma percepção muito minha, do lugar de onde estou eu 696 
não colocaria esse assunto no regimento da Unicamp, porque é uma brecha para abrir uma 697 
discussão, não sei se alguém teve a oportunidade de assistir um pedacinho do Consu de 698 
ontem, a discussão financeira está uma coisa alarmante. Então, o olhar do futuro da 699 
Unicamp é assim: onde a gente pode cortar os custos, diminuir despesas para que a 700 
Unicamp seja sustentável nos próximos anos. Então, a história da USP que esta ai vindo à 701 
tona, a todo o momento, o contexto nacional tem que ter algumas cautelas para algumas 702 
coisas e trabalhar bastante para gente garantir o que a gente já tem. Uma vez eu comentei 703 
em uma greve, em uma reunião da DGRH, a gente tem que tomar muito cuidado, garantir 704 
os avanços, solidificar esses passos e depois buscar mais um passo e mis um passo para a 705 
gente não ser muito afoito e perder coisas que a gente já conquistou e também não querer 706 
diferenciar muito do contexto que a gente está, senão a gente fica um ser muito diferente e 707 
todo mundo fica olhando muito para a gente. E ai o que acontece: quando alguém olha 708 
muito para você, tem o lado bom de tudo isso e tem lado ruim. O lado bom é que você teve 709 
reconhecimento e está tudo acontecendo e o lado ruim é que muitas pessoas começam a 710 
olhar e dizer: porque ela é assim, porque isso esta aqui e não está lá, isso tem que existir, 711 
não tem que existir. Então, a gente tem que ter uma ponderação para todas as coisas. Eu 712 
me lembro de que a gente estava discutindo isso com o grupo, o pessoal falava de uma 713 
carreira especifica para a DEdIC e eu falava: vamos com calma, pois a gente não pode 714 
querer diferenciar muito do conjunto de onde a gente está inserido, para que a gente não 715 
seja alvo, senão fica muito fácil, eu vou me diferenciando tanto, me distanciando tanto de 716 
uma realidade e ai alguém vai lá e me põe em outro lugar. São observações minhas desse 717 
tempo que a gente vem convivendo, é do meu olhar da DGRH. Acho que a gente tem muita 718 
conquista boa que temos que consolidar e olhar qual é a hora de avançar para que nesse 719 
desejo de avanço a gente não correr risco. Acho que agora é o momento que não podemos 720 
correr risco. O que estamos vivendo aqui nesse momento é o fortalecimento. Nós temos o 721 
credenciamento de duas escolas, temos a formação em curso na prática. Então, mexer com 722 
isso é muito difícil porque já é fato, já é realidade. Ontem teve uma proposta no Consu de 723 
que todos os cursos de formação deveriam ser suspensos. Esse curso de formação da 724 
DEdIC já foi debate na CAD, com perguntas: de onde saiu o dinheiro, porque os professores 725 
da FE estão cobrando, tem que ser de extensão e tem hora quando você começa a ficar 726 
muito em evidencia e é melhor esquecer um pouco e deixar a gente caminhar e ai a gente 727 
caminha, caminha, caminha e quando alguém olha de novo, nem dá tempo de correr atrás, 728 
porque já estamos muito lá na frente”. CHRISTIANNE TOURINHO diz que na realidade a 729 
DEdIC já tem mostrado o trabalho realizado aqui e que tem se avançado muito, pois se vê 730 
pelas famílias que tiraram seus filhos na época da greve, mas estão retornando. A 731 
sensibilização tem que vir de outro protagonista, não só das pessoas que estão aqui, que 732 
são 250 pessoas, mas também do outro lado que são as famílias, pois as famílias também 733 
agregam. No dia 10 de outubro as professoras estão organizando um movimento pelo 734 
fortalecimento das creches universitárias, pois muitas pessoas desconhecem que existe essa 735 
creche aqui no município de Campinas, porque a creche é da Unicamp. Temos caminhado 736 
até para o documento ser mostrado para os próximos candidatos à reitoria da Unicamp que 737 
é o plano 2017. Logicamente com muita seriedade, responsabilidade e respeitando todos 738 
que estão fazendo parte desse processo. “Por outro lado a gente fica triste, porque as 739 
pessoas, elas batem, por bater, por serem opositoras, porque na realidade nem sabem o 740 
que esta acontecendo aqui, nem sabem qual é o trabalho daqui. Se for falar é um trabalho 741 
meio, não, é um trabalho de ensino e pesquisa, sim. Temos recebido muitas pessoas com 742 
pesquisas que tem contribuído muito com o nosso trabalho, como a FEF, tem também um 743 
aparelho oftalmológico que vamos receber para os bebês para ver se existe um problema 744 
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visual, top de linha. Aqui também é um espaço que tem dado sua contribuição.  MARIA 745 
APARECIDA QUINA DE SOUZA considera que isso já é historicamente reconhecido e que 746 
agora o que está em discussão não é isso e sim a sobrevivência financeira da Universidade. 747 
É preciso ficar atento a essa discussão financeira que está muito forte, muito pesada, em 748 
certos momentos até assustadoras pelo enfoque que algumas pessoas colocam. Em um 749 
momento de dificuldade financeira os raciocínios da economia costumam vir de uma forma 750 
que assusta um pouco. Então, é necessário, olhar para isso e não desmerecer o que tem, 751 
pois vai chegar um ponto em que ou eu pego o salario ou mantenho certas coisas na 752 
Unicamp. Sugere que todos, quando tiverem oportunidade, assistam um pouco essas 753 
discussões que acontecem geralmente na CAD. CHRISTIANNE TOURINHO acha estranho 754 
que tudo que se pede é cobrado na Unicamp, por exemplo, uma filmagem da RTV, um 755 
trabalho na gráfica e que não há autonomia. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA explica 756 
que é um dinheiro que se chama dinheiro virtual e que toda unidade órgão tem seu dinheiro 757 
e ela tem que administrar aquilo para que ela exista. Então, ela produz um serviço, 758 
portanto, cobra por esse serviço. Todos podem perguntar: “A DedIC também faz um 759 
serviço”.  E por isso que a DEdIC foi vista por muitos anos como beneficio. Beneficio é algo 760 
que a Universidade provém. Estamos vivendo um momento novo, pois agora é uma escola, 761 
mas que no fundo manter uma escola desse jeito, se pesquisarem irá cair no beneficio. 762 
Existe a pergunta: “Nós temos que manter uma escola aqui?” Por inúmeras razões nós 763 
achamos que sim, pela qualidade do trabalho das pessoas, porque é uma educação de 764 
qualidade, aqui temos uma oportunidade de formação como se tem na Faculdade de 765 
Educação, ou seja, melhor dos mundos, mas nós temos que ter consciência de tudo isso e 766 
fortalecer e valorizar o que temos. A conselheira BARBARA LEITE diz que gostaria de mudar 767 
de assunto e remete sua fala ao ponto em que a mesma colocou em uma reunião de 768 
conselho referente às reformas dentro das creches, que seja uma coisa mais estruturada e 769 
que foi uma reforma que houve no Ceci e que já terminou. Pergunta se irá se iniciar outra 770 
obra e se ainda tem o plano de ampliação do berçário. “Estou perguntando por que ontem 771 
passei pelo hospital e eu vi como foi diferente a estrutura que fizeram para uma reforma 772 
dentro de um Hospital de Clinicas da Unicamp. Aqui os tapumes foram mal colocados nos 773 
espaços. Lá é do teto ao chão, todo fechado, tudo isolado. Se isso fosse tratado aqui, sei 774 
que não é um ambiente hospitalar, mas se fosse da mesma forma que um hospital não 775 
afetaria tanto as crianças. Aqui agora a gente não tem um problema, mas no Berçário, nós 776 
temos bebês, são mais sensíveis ainda. Então eu queria saber se já tem algum retorno 777 
daquele ponto que eu coloquei uma normativa com relação às reformas dentro da DEdIC”. 778 
MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA responde que irá conversar com Eduardo Spinelli, pois 779 
essa situação já foi colocada para ele. Pergunta se a sugestão da conselheira Barbara é que 780 
se normatize que faça uma regra por escrito. A conselheira BARBARA LEITE responde que 781 
sim e que se obedeça a essa regra a empreiteira que vier. MARIA APARECIDA QUINA DE 782 
SOUZA diz que passará um informe sobre essa questão no próximo conselho. A conselheira 783 
FABÍOLA MACHADO diz que no próximo conselho a comissão irá tentar trabalhar no 784 
regimento do conselho para trazer em nome da Christhianne, da Adriana, de todos que 785 
conseguiram participar. “A gente tentou, fizemos duas reuniões. Fizemos um artigo no 786 
Google docs. que a gente está mexendo com isso, mas é muito difícil porque mexer com 787 
legislação, são muitas reuniões. Então, nós não conseguimos vencer o regimento do 788 
conselho para essa reunião, mas para a reunião de outubro, a gente vai tentar fazer o 789 
possível para trazê-lo pronto para a apreciação do conselho.” MARIA APARECIDA QUINA DE 790 
SOUZA diz que poderá ficar como item de pauta mesmo que não for completamente, e sim 791 
ele no que tiver. Pergunta se todos concordam. Todos estão de acordo. Agradece a 792 
presença de todos e nada mais havendo a tratar, declara encerrada a Sessão. Campinas, 20 793 
de outubro de 2016. 794 


