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CONVOCAÇÃO 

 

 
A Presidência do Conselho Escolar da DEDIC, no uso de suas atribuições, convoca os membros 

do referido Conselho a participar da reunião ordinária, a realizar-se no dia 31 de maio de 2017, 

às 09h00, na sala multiuso da DEDIC – CECI/Integral – 1º Piso. 

 

 

Pauta 

1. Informes: 

1.1. Pedido de saída do Conselheiro: Alex Calixto Matos 

Convocação do Suplente: Evandro Sandrin 

 

2. Expediente 

2.2. Apresentação da Gestão – DEdIC (atual); 

2.2. Sobre o processo de seleção da equipe de gestão 2017-2020. 

 

 

3. Ordem do Dia 

3.1. Informe do GT da visita no âmbito da DEdIC; 

3.2. GT da visita – encaminhamentos; 

3.3. Sobre o Conselho Escolar – Composição com base na legislação vigente (adequação à lei 

estadual e nacional – encaminhar alteração junto à Diretoria de Ensino – Leste SEESP até inicio 

de julho para vigência 2018) – integrar PRODECAD; 

3.4. Composição de uma Comissão para revisar o regulamento escolar (leitura e análise do 

regulamento atual da DEdIC; levantamento de regulamentos ao menos de 07 instituições 

socioeducativas com sólido projeto político pedagógico; elaboração de estudo e indicações 

visando a alteração do regulamento – indicar data/prazos); 

3.5. Regimento Interno – diálogo (manifestação dos pais; alteração da vinculação da DEdIC – 

junto à Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário (DEEPU) – hoje: DGRH ); 

3.6. Sobre o trabalho dos Conselheiros Escolares no âmbito de uma instituição sócia educativa 

universitária (função, atribuição, princípios, diretrizes – estudo sobre os documentos nacionais e 

estaduais, estudo e apresentação de uma sistematização). 

 

Informe sobre Curso de Formação 

 

Início da Reunião: 09h00 

Término: 11h00 – passível de ser extrapolado até 11h30min 

 

 

 

Documento original assinado pela presidência do Conselho 

http://www.dgrh.unicamp.br/

