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ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDIORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E 1 
DEZESSETE DO CONSELHO ESCOLAR DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 2 
COMPLEMENTAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos trinta dias do 3 
mês de agosto de 2017, às nove horas, reuniu-se o Conselho Escolar da Divisão de 4 
Educação Infantil e Complementar da Universidade Estadual de Campinas, sob a presidência 5 
de Adriana Missae Momma, diretora geral da DEdIC. Com o comparecimento dos seguintes 6 
conselheiros: Franciane Martins da Costa, Kamylla dos Santos Rocha, Barbara Leite 7 
Tacarambi Santos, Simoni Aparecida Rodrigues, Fernanda S. Nogueira Konishi, Fabiana 8 
Kuhne, Camila Borges Martins de Oliveira, Michele C. S. Rodrigues, Marcela Sismotto 9 
Gandara, André Lourenço Pedroso, Luiz Fernando Zagonel, Gabriela Villen M. Scutari, 10 
Juliana Oshima Franco, Ana Cláudia M. Santos, Raquel Ribeiro P. Koberle, Maximilian 11 
Koberle, Evandro Sandrin, Hosana Almeida da Silva e Luciane Muniz Ribeiro Barbosa. Com a 12 
presença da equipe gestora: Simone de Moraes Barbosa Rodrigues, Rosana Aparecida do 13 
Nascimento Souza Ramos, Débora Evelin Ferreira, Carla de Oliveira, Cecília Alejandra R. P. 14 
da Silva, Vanilda Pena Dias da Silva, Milena Ferreira Guatelli e Dulce Mara Bertolluci Grassi. 15 
Participaram da reunião como ouvintes: Margareth Rovariz, Isabella F. Nunes, Rosana 16 
Camargo, Alexandre Bispo dos Santos, Ricardo Lopes Scutari e Marineide Barbosa Mariano. 17 
Justificaram a ausência a presidente do Conselho, Teresa Celina Melloni Rosa e os seguintes 18 
conselheiros: Robson Alexandre Simões, Luciana Cardoso Bonadia, Silvia Cordeiro Nassif e 19 
Michele Carvalho da Silva Rodrigues. Havendo número legal, a Prof.ª Adriana Momma inicia 20 
à Sessão dando as boas vindas e segue para a Pauta 1. Expediente: 1.1. Prosseguimento 21 
do dialogo no plenário do Conselho – DEdIC sobre alterações no Regimento. A conselheira 22 
JULIANA OSHIMA solicita que a pauta seja enviada com mais antecedência, para que os 23 
conselheiros possam encaminha-la para os pais. ADRIANA MOMMA reafirma sua posição 24 
anterior que é de encaminhar para a Secretaria o que é consenso, o que é mudança de 25 
DGRH para DEEPU, incluir o formato atual do organograma e os outros pontos se 26 
estabelecerem um cronograma de assembleia paralelo ao Conselho, para não correr o risco 27 
de ser arbitrário. “Se formos objetivos irão falar que não contemplamos a fala, se 28 
comtemplarmos a fala falarão que somos desorganizados”. Portanto, o melhor caminho é a 29 
ponderação, o que é consenso e o que é cronograma de trabalho e, os pais, professores, 30 
coordenadores pautam isso nas reuniões pedagógicas, professores se articulam fazendo 31 
reuniões com seus representantes. Após esse momento faremos um convite para a 32 
realização da assembleia, que poderá ter uns três encontros. A conselheira GABRIELA 33 
VILLEN pergunta se a gestão irá organizar isso. ADRIANA MOMMA responde que a gestão 34 
ajudará a organizar. Agora podemos encaminhar o que é consenso e o que mandaremos 35 
amanhã. Não podemos deixar de dialogar, de conversar e de divergir. Vamos fazer um 36 
cronograma e assumir um desafio.  Como estamos ainda nesse trâmite DGRH/DEEPU e 37 
estamos tramitando a nossa emancipação, ter o nosso sistema próprio. O sistema Estadual 38 
de Educação está fazendo uma normativa de como vai ser essa autonomia. Então, 39 
assumimos um cronograma que final de junho entregaremos à CAD. Pensando na agenda 40 
de todos (família, escola) fazer uma assembleia em fevereiro, outra em abril e outra em 41 
junho e, além disso, as reuniões dos grupos que se articulam. O conselheiro MAXIMILIANO 42 
KOBERLE diz que uma discussão mais ampla e a participação da comunidade têm muito 43 
mais efeito que do que impor alguma coisa. A conselheira JULIANA OSHIMA sugere fazer 44 
uma assembleia ainda esse ano. ADRIANA MOMMA sugere que seja na primeira quinzena de 45 
novembro. A conselheira GABRIELLA VILLEN diz que poderá ser apresentada na assembleia 46 
essa versão que foi para a Secretaria. ADRIANA MOMMA solicita que o grupo de pais 47 
organize um texto: “nós representantes de pais, estamos , colaborando, compartilhamos 48 
(...)”. Vamos colher um conjunto de observações e fazer um chamado para a reunião e da 49 
mesma forma os professores, nas reuniões pedagógicas, com os coordenadores de unidade. 50 
Veremos as escutas por seguimentos para depois ir para os debates na assembleia. 51 
Pergunta se a gestão pode indicar um calendário para a reunião, um cronograma. Proposta 52 
de reuniões setoriais, Inter setoriais e assembleia e se pode encaminhar essa proposta. 53 
Aquilo que não estava em destaque não iria encaminhar e em relação aos destaques é 54 
melhor ir para os pontos mais ou menos controversos.  A conselheira GABRIELLA VILLEN 55 
pergunta sobre a questão do quórum. ADRIANA MOMMA responde que proporcional nós 56 
temos 35 e mais quatro membros do Prodecad. Pergunta se o colegiado do Prodecad vota. 57 
O conselheiro MAXIMILIANO KOBERLE responde que é um colegiado que está começando. 58 
Propõe que se não houver consenso quanto à inclusão na assembleia da DEdIC, então, o 59 
Prodecad faz uma reunião paralela com o mesmo texto. ADRIANA MOMMA diz que os pais 60 
membros do Prodecad terão que fazer uma reunião com pais fazendo um chamamento: 61 
“Nós estamos em fase de transição, nós vamos ficar DEdIC, por favor, quando não puder 62 
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justificar”. Em relação de fusão fechou o percentual de 50% +1. A conselheira HOSANA DA 63 
SILVA fala sobre o Artigo 9 § 1º e destaca que esse parágrafo tem que ser discutido com a 64 
comunidade. CARLA DE OLIVEIRA explica que esse parágrafo diz respeito ao plantão do 65 
Prodecad, pois hoje o que acontece é quando a Escola Sérgio Porto não tem atendimento, o 66 
Prodecad acaba absorvendo essas crianças no horário que eles não estão matriculados no 67 
Prodecad. No GT as professoras da comissão pensaram em muitas possibilidades e ficou 68 
entendido que esse atendimento se desse somente nos horários que as crianças estão 69 
matriculadas no Prodecad, só que isso irá ter uma repercussão muito grande para as 70 
famílias que não vão ter onde deixar suas crianças, no horário em que o Sérgio Porto não 71 
tem funcionamento. O conselheiro MAXIMILIANO KOBERLE lembra que a maioria dos pais 72 
do Prodecad é FUNCAMP e que não possuem a estabilidade que tem o setor publico. CARLA 73 
DE OLIVEIRA diz que essa questão realmente terá que ser levada para a comunidade 74 
discutir. A conselheira FABIANA KUHNE destaca o Artigo 12 e diz que é para entender como 75 
foi pensada essa distribuição, principalmente das coordenações gerais da estrutura da 76 
DedIC. “Apesar, de essa gestão estar sendo muito participativa, na pratica, todas as vezes 77 
que a gente precisou de uma interação com a comunidade sempre foi na base do favor, por 78 
mais que exista abertura e boa vontade em fazer isso, precisava na hora de mexer com o 79 
regulamento e a estrutura, porque a gente não conseguiria contemplar em algum dos 80 
tópicos que alguma coordenação que fosse de fato voltada para a relação com a 81 
comunidade, porque tem vários aspectos abrangidos aqui, mas um que seja especifico para 82 
isso”. Poderia ser pensada em alguma forma dentro da estrutura, alguma coisa nominal, 83 
diretamente relacionada à comunidade. SIMONE RODRIGUES diz que é função da diretoria 84 
associada. A conselheira FABIANA KUHNE diz que se for relativo à diretoria associada, tem 85 
que colocar no artigo 14, um item que deixe isso bem claro, porque todos os itens estão 86 
dizendo da gestão e da diretora. CARLA DE OLIVEIRA diz que o que se conversou na equipe 87 
para esse tipo de prática, primeiro é o contato da família, professor, coordenador de 88 
unidade e assuntos que extrapolam esse âmbito ficariam com a diretora associada, Simone. 89 
Se não tiver contemplado isso nas atribuições dela, tentaremos colocar de forma mais clara. 90 
ADRIANA MOMMA diz que enviará aos conselheiros o desenho do organograma. A 91 
conselheira JULIANA OSHIMA destaca que no regimento se fala sobre a equipe da 92 
enfermagem e que tem um trabalho da equipe da Odontologia Infantil e que em nenhum 93 
momento do regimento se fala da área de Odontologia. “Eu acho que a gente deveria ser 94 
mais audaciosa e falar da questão do atendimento à saúde”. ADRIANA MOMMA diz equipe 95 
de saúde. A conselheira JULIANA OSHIMA diz que equipe de saúde e entre parênteses, 96 
enfermagem, odontologia e eventuais projetos porque isso já esta em debate lá no CECOM. 97 
Propõe deixar esse indicativo de parceria com o CECOM.  ADRIANA MOMMA pergunta para 98 
as nutricionistas se podem colocar nutrição com a saúde. A conselheira JULIANA OSHIMA 99 
diz que o documento precisará ser revisado, pois futuramente alguém poderá extinguir a 100 
odontologia. O conselheiro MAXIMILIANO KOBEBERLE sugere que a equipe de saúde seja 101 
formada pelas seguintes áreas: odontologia, enfermagem e outras que possam ser 102 
incluídas. A conselheira KAMYLLA ROCHA destaca o Artigo 13 no ponto quando diz “dialogar 103 
com a formação continuada”. Uma questão a se colocar para a direção geral é sobre ter a noção 104 
dos recursos humanos. A necessidade de a direção geral resguardar a quantidade de 105 
professoras efetivas no espaço para se pensar de fato em politica de formação. ADRIANA 106 
MOMMA explica que não caberia nesse artigo, porque a Legislação que é do piso salarial que 107 
é o inciso que remete ao “observar-se-á 1/3 para fins de planejamento” e não “dever-se-á”. 108 
A conselheira JULIANA OSHIMA questiona se a DEdIC tem autonomia para usar outro verbo, 109 
“pois pode estar aquém da legislação, mas queremos uma coisa um pouco melhor”. 110 
Pergunta se não se pode determinar isso. A conselheira FERNANDA KONISHI esclarece que 111 
a legislação cita os 2/3 que se vai trabalhar com a criança, com o aluno, automaticamente o 112 
resto do período é um planejamento, mas ela não cita o planejamento. ADRIANA MOMMA 113 
diz que a direção com a equipe pedagógica conversa como estão sendo feitas a formação e 114 
permitem que ela aconteça nas reuniões pedagógicas. A conselheira KAMYLLA ROCHA diz da 115 
necessidade de se fazer a reposição de quadros, é nesse sentido. ADRIANA MOMMA ressalta 116 
que do ponto de vista da governabilidade, a mesma está sempre em negociação com o 117 
Reitor, Marcelo Knobel, Teresa Atvars, vice-reitora e Teresa Meloni, coordenadora da 118 
DEEPU.  A conselheira JULIANA OSHIMA pergunta se a função de recursos humanos não é 119 
competência do diretor da DEdIC e sugere que para talvez deixar mais explicito criar um 120 
novo inciso.  ADRIANA MOMMA esclarece que não há necessidade desse detalhamento, 121 
porque isso será detalhado no documento de plano de cargos. Explica que a equipe tem 122 
uma reunião toda semana para dialogar com toda a equipe para acompanhar como é que 123 
está o dialogo nas unidades. Um exemplo, hoje nessa reunião de conselho tem dez 124 
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professoras. A equipe gestora está o tempo todo atenta a esse processo.  No documento já 125 
está implícito como é que a equipe vai conseguir dialogar. Acredito como a Fernanda disse 126 
já estar contemplado. A conselheira JULIANA OSHIMA destaca no Artigo 13 - “encaminhar 127 
informações e processos ao Conselho Educacional sejam para sua apreciação ou deliberação, de acordo com o 128 
previsto neste regimento”. Sugere que seja incluído: “Fazer cumprir as decisões do Conselho 129 
educacional do âmbito do Conselho, porque senão parece que o diretor só encaminha 130 
questões para a gente deliberar, mas na verdade ele tem responsabilidade de justamente 131 
fazer cumprir, como a gente tem algumas dificuldades, exemplo: a gente decidiu 132 
antecedência da convocação e um prazo para o envio da ata. Quem tem que fazer cumprir? 133 
O diretor que preside o Conselho”. Então, encaminhar informações e processos é mais vago 134 
do que fazer cumprir. Tem que caminhar para isso para que seja um conselho democrático, 135 
que se tenha autonomia e possa de fato intervir nos processos educacionais que envolvem a 136 
gestão da DEdIC. A conselheira FERNANDA KONISHI diz que a ordem é que quando o 137 
regimento fala sobre essa questão dessa forma é porque não aconteceu à reunião do 138 
Conselho, o fazer cumprir irá vir na descrição do Diretor do Conselho e no caso seriam as 139 
mesmas pessoas. “Teria que ser colocado lá e não aqui: ele encaminha as informações e 140 
processos para o Conselho”. A conselheira MARCELA GANDARA concorda com a conselheira 141 
Juliana no seguinte sentido: “Eu pesquisei bastante informação sobre conselhos escolares e 142 
existe uma conceituação de qual é a função do presidente do Conselho e a função dos pais. 143 
E, em muitos conselhos o presidente do conselho é eleito pelos pares, não é o nosso caso, 144 
mas por uma questão conceitual, nem sempre coincide diretor da escola como presidente 145 
do Conselho, mesmo porque do jeito que está proposto aqui não é nem a Adriana, é a 146 
Teresa e ela não é diretora da nossa escola. Então, fazer cumprir o que o conselho decide é 147 
função da diretora, independente dela ser presidente do Conselho ou não, a decisão chega 148 
pra ela e ela tem que fazer acontecer”. ADRIANA MOMMA diz que essa questão tem que 149 
decidir qual será a configuração do Conselho da DEdIC, do ponto de vista das deliberações. 150 
“Eu colocaria aqui, contanto que, eu concordo que temos que fazer cumprir e acontecer, 151 
mas se corre o risco do tempo burocrático”. A conselheira LUCIANE MUNIZ sugere fazer 152 
uma inclusão do que está previsto na lei nº 1109. É de fato que a direção tem a 153 
responsabilidade de trazer para o Conselho a informação do processo. ADRIANA MOMMA diz 154 
que é fazer cumprir as decisões consensuadas e votadas pelo conselho. A conselheira 155 
FABIANA KUNHE se refere ao artigo 12 e diz que as competências da diretoria associada 156 
estão no artigo 14 e não tem nenhum paragrafo que deixe claro a relação com a 157 
comunidade. ADRIANA MOMMA sugere o texto: “Articular e fortalecer a comunicação entre 158 
a comunidade educacional e a equipe gestora”. A conselheira JULIANA OSHIMA destaca o 159 
Artigo 15 § 2º “Atuar juntamente com as coordenações para que a jornada de trabalho dos professores 160 
contemple os horários de formação” e faz uma observação: como não se refere aos horários de 161 
formação, questiona se não seria o espaço também para reforçar a questão do 1/3 de 162 
planejamento e formação continuada. DÉBORA FERREIRA destaca o Artigo 17 e diz que 163 
faltou incluir a parceria que a mesma esta fazendo com a Margareth Rovariz, assistente 164 
social. Solicita que seja colocado mais um inciso e sugere o texto: “Articular com o serviço 165 
social, socioeducativo o acolhimento com crianças com necessidades especificas de saúde”. 166 
ADRIANA MOMMA diz “Promover o acolhimento da inclusão durante a entrevista”. DÉBORA 167 
FERREIRA diz que é preciso especificar que as crianças são com deficiências ou 168 
necessidades especificas de saúde e pergunta se onde esta escrito socioeducativo não seria 169 
serviço social. ADRIANA MOMMA responde que não, que é mesmo socioeducativo, pois se 170 
refere ao setor e que as áreas ficaram unificadas como uma equipe articular de acolhimento 171 
e matricula. CARLA DE OLIVEIRA informa que o Artigo 22 está incompleto, e que já houve 172 
reuniões junto às nutricionistas.  A conselheira MARCELA GANDARA diz sobre o Titulo III, 173 
Artigo 23 que se refere à composição do conselho. “acho que a gente precisa refletir muito 174 
sobre isso. Ano passado a gente teve uma conquista que é a participação de 50% de pais e 175 
eu sou veemente contra a não recuar nessa questão. Fui procurar me embasar em vários 176 
estudos, inclusive esse entendimento não é só meu, a Secretaria de Educação entendeu 177 
dessa forma, os 25% de estudantes eles não podendo se representar, quem os representa 178 
são os pais legalmente no Código Civil. Consultei uns estudos do Ministério da Educação e 179 
eles pontuam dessa mesma forma. Acho, então, que agente precisa repensar, o meu 180 
grande questionamento na composição do Conselho tal como está hoje, eu não estava 181 
insatisfeita com relação à participação dos pais, pelo contrario tem 60%, mas eu achava 182 
muito injusto 20%. A legislação preconizava que 40% de docentes são eleitos, pelo menos 183 
por enquanto, e já tem o presidente e isso está implicando em uma concentração de poder. 184 
O diretor já tem o poder que é inerente a sua função. Para minha surpresa, o que está 185 
sendo proposto é que se tire dos pais e eu e acho que nenhum pai aceitará isso. Ou 186 
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deixamos como está ou se discute mais pra frente ou ainda se faz a coisa tal qual manda a 187 
Secretaria da Educação”. O conselheiro ANDRÉ PEDROSO diz que sua preocupação é que 188 
esse é um espaço que se discute muito, critica muito e o Conselho é formado pelos 189 
diretores e seus subordinados. “É lógico que se você tem o seu chefe na reunião que você 190 
está e você discorda do chefe, sua opinião vai mudar rapidinho. Quando chega uma 191 
discussão importante, jamais a pessoa vai entrar em embate com seu supervisor. Isso é 192 
fato”. É preciso garantir os 50% de pais para que seja garantida que só a vontade do 193 
diretor prevaleça. CECILIA PARRA acha que além dessa questão de representação do 194 
Conselho, o problema maior é a questão deliberativa. “Podemos manter 50% na discussão, 195 
mas existem questões que não precisam ser deliberadas aqui, as questões de âmbito 196 
pedagógico elas tem que ter um aval, porque já parte de estudos, de reuniões que foram 197 
feitas de âmbito menor. Eu defendo é que a gente tenha propriedade em saber que 198 
momentos tem que ser deliberativo ou consultivo”. A conselheira MARCIA SOARES relata 199 
que havia um documento antigo que estavam terminando de esboçar com algumas 200 
porcentagens que não estão fechando como: 50% de pais, 50% de professores, demais 201 
profissionais da escola e o diretor da escola na função de presidente. Pelo documento do 202 
Estado estão 40% de docentes, 5% de especialidade da Educação, 5% de funcionários, 5% 203 
de pais de alunos e 25 % de alunos. “Eles colocaram pauta na representatividade, não só os 204 
pais que representam os alunos, eles se representam. Não adianta a gente querer fazer 205 
algo que a gestão não participe, pois são elas que vão levar pra frente, fazer acontecer”.  A 206 
conselheira FERNANDA KONISHI relata que o GT discutiu que agora não seria viável. “Todos 207 
gostaríamos que tivesse os alunos, mas nós apoiamos que fosse feito um trabalho no 208 
Prodecad para que nos próximos anos já se pudesse trazer alguns desses alunos para cá, 209 
começar a participar e entender esse processo. Portanto, fizemos a opção de não incluir 210 
agora”. A conselheira GABRIELA VILLEN sugere como encaminhamento que seja mantido o 211 
texto anterior, como já está sendo feito com todos os outros, quando há muitas 212 
divergências e levar essa discussão para as assembleias. A conselheira FABIANA KUNE diz 213 
que tudo que está sendo colocado em relação à composição do Conselho, se é deliberativo 214 
ou consultivo, isso é no regimento do Conselho, o que está sendo discutido hoje aqui está 215 
no capitulo da gestão escolar. A conselheira RAQUEL KOBERLE pergunta como ficará se no 216 
regimento anterior não tinha Prodecad. ADRIANA MOMMA diz que o que está aqui é o que 217 
não foi encaminhado e que está anotando os pontos de divergência e controvérsias. A única 218 
coisa que será encaminhada será a inclusão do Prodecad. A conselheira FERNANDA 219 
KONISHI relata que antes dizia que a presidente do Conselho era a diretora da DGRH e era 220 
composto por 40 membros (...). O conselheiro MAXIMILIANO KOBERLE questiona o que é a 221 
DEEPU.  ADRIANA MOMMA responde que hoje a DEdIC não faz mais parte da Diretoria Geral 222 
de Recursos Humanos e está sob a responsabilidade da Diretoria Executiva de Ensino Pré-223 
Universitário. O conselheiro MAXIMILIANO KOBERLE questiona também se essa 224 
responsabilidade da DEEPU é do âmbito administrativo.  ADRIANA MOMMA responde que no 225 
formato atual, sim. A Cidinha Quina era presidente do conselho anterior e hoje dentro dessa 226 
modalidade é a Teresa Meloni. A conselheira FERNANDA KONISHI considera que isso não 227 
possa ser trocado agora, pois irá se manter o mesmo texto. Agora é só uma substituição. O 228 
conselheiro MAXIMILIANO KOBERLE considera que isso tem que ser discutido na 229 
assembleia. A conselheira FERNANDA KONISHI entende que para finalizar deve-se deixar 230 
esse assunto para levar para a assembleia e mantêm-se o texto anterior com duas 231 
alterações: a troca da DGRH por DEEPU e a inclusão que já foi feita em atas anteriores do 232 
Prodecad ao conselho de agora. O conselheiro MAXIMILIANO KOBERLE considera que 233 
normalmente não havendo consenso, o conselho decide por 50% de seus integrantes e não 234 
dos presentes na reunião. Diz que já enviou uma sugestão de texto para a secretaria do 235 
Conselho. A conselheira FERNANDA KONISHI sugere que o texto do Conselheiro Maximiliano 236 
já fique como proposta para quando esse assunto for discutido.  A conselheira MARCELA 237 
GANDARA considera que tenha que se buscar um consenso, por exemplo: votar ou 238 
encaminhar para estudos.  O conselheiro MAXIMILIANO KOBERLE afirma que as decisões do 239 
conselho serão tomadas pelos votos de 50% + 1 de seus integrantes.  A conselheira 240 
FERNANDA KONISHI acredita que se deva tirar o capitulo inteiro, pois o capitulo inteiro se 241 
refere ao Conselho. Portanto, rever o capitulo inteiro. A conselheira KAMYLLA ROCHA 242 
destaca o Artigo 40 que se refere ao Projeto Politico Pedagógico. Acha importante colocar, 243 
porque além de um profissional de apoio, que seja um profissional de apoio especializado. 244 
DÉBORA FERREIRA diz que buscou duas leis para se embasar e construir esse paragrafo. 245 
“Quando se coloca um profissional de apoio especializado, é preciso definir especializado em 246 
que área, por exemplo: Hoje na configuração da DEdIC é um estagiário, não é um 247 
profissional de apoio especializado. A gente colocou para contemplar a situação que temos 248 
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hoje”.  A conselheira KAMYLLA ROCHA diz que a preocupação é na prática do dia a dia de 249 
estar com a turma e que quando se coloca sobre o apoio do profissional especializado é ter 250 
mesmo um profissional, que consiga trabalhar em conjunto para a DEdIC toda, um 251 
profissional com habilitação em Educação especial e também pela configuração do trabalho 252 
de hoje que é uma professora e mais um estagiário. “A gente sabe que essa é a realidade 253 
que a gente tem, mas a gente sabe quais são as implicações dessas relações de trabalho, 254 
por isso a sugestão da inclusão de um profissional de apoio especializado”. CARLA DE 255 
OLIVEIRA contextualiza o momento que esse artigo foi escrito. Destaca que ele serve, sim, 256 
pois até então, não havia nada no documento sobre essa questão. Existe agora uma 257 
coordenação que irá falar sobre a inclusão, saúde e alimentação das crianças. Considera 258 
que realmente, o artigo está genérico e precisando ser ampliado, no entanto, a questão do 259 
atendimento especializado que funciona no Ensino Fundamental, ele funciona no contra 260 
turno escolar, por exemplo, que não se aplica ao caso da DEdIC, portanto foi colocado aqui 261 
de forma geral. “Quando chega uma criança com necessidade especifica, primeiro procura-262 
se relacionar se a necessidade especifica é relacionada à aprendizagem, ela terá um tipo de 263 
apoio; se for relacionada com a mobilidade é outro tipo de apoio e a questão da saúde é 264 
outro tipo de apoio. Não se pode dizer qual profissional especializado irá chegar talvez o que 265 
se possa fazer é elaborar melhor a escrita, colocar nas atribuições da Coordenadora Débora 266 
(inclusão) e nesse mapeamento ver qual é a necessidade especial de cada criança”. 267 
DÉBORA FERREIRA esclarece que colocou sempre que necessário, porque existem 268 
deficiências que não demandam de um profissional a mais, por exemplo: “temos um caso 269 
aqui de uma criança que não tem uma das mãos, ele tem uma deficiência, mas não 270 
demanda de uma pessoa a mais, por isso que ficou genérico e eu usei para embasar a 271 
deliberação 149 de 2016 do Conselho Estadual de Educação e usei também a Lei 2764 da 272 
pessoa com autismo”. ADRIANA MOMMA faz um encaminhamento no qual a redação será 273 
revista e na mesma será especificada qual a coordenação que irá cuidar disso. A conselheira 274 
HOSANA DA SILVA destaca o Artigo 43 referente às vagas. “Até o ano de 2014, nós 275 
tínhamos outra redação que contemplaria apenas as alunas com 25% de vagas e de 2014 276 
até hoje (2017), nós temos uma redação que contempla alunas e alunos com 15% de vagas 277 
e nós temos tido uma dificuldade grande dos alunos. “A ideia seria aumentar o numero de 278 
vagas e voltar ao inicial de 25% ou fazer estudo de demanda para verificar como anda a 279 
distribuição e o encaminhamento de vagas”. A conselheira MARCELA GANDARA concorda 280 
que é valida a inclusão de dependentes de alunos, porém faz uma ressalva em relação ao 281 
estudo de demanda, pois o numero de alunos é muito maior do que o numero de 282 
servidores. Ressalta ainda que existe a questão legal que é de que pelo menos até os três 283 
anos de idade para os funcionários pela CLT ou a Unicamp oferece a vaga ou paga o auxilio 284 
criança e isso implicaria em outras consequências para a Universidade. ADRIANA MOMMA 285 
diz ter sinalizado com relação aos estudantes a defesa dos trabalhadores terceirizados. O 286 
conselheiro MAXIMILIANO KOBERLE considera frustrante ter que fazer esse tipo de 287 
separação: alunas, alunos, pois é uma bandeira das próprias mães que o pai assuma um 288 
papel do cuidado também. Quando se exclui os alunos, se sinaliza que a responsabilidade 289 
toda é da mãe. Isso entra não só na questão dos alunos como dos servidores também.” 290 
Acho que o pai tem que assumir essa responsabilidade e a gente tem enquanto 291 
universidade um modelo praticamente único no país que é a Unicamp, que dá essa atenção 292 
de creche e não formal, de servir de guia para o resto da nossa sociedade, sociedade que 293 
nós queremos construir, uma sociedade que o pai seja ativo, presente ou só que a mãe seja 294 
responsável?”. A conselheira FABIANA KUNHE volta para a redação do Artigo 43 – A vaga 295 
poderá ser concedida ao responsável que possua filho biológico ou legalmente adotado, criança sob tutela ou 296 
guarda judicial, enteado sob guarda formal do cônjuge (...)”. “Exemplo: tem muito casal que o 297 
enteado só faz parte da família, porque convive muito com a família, mas não formalmente. 298 
Se o meu companheiro tem um filho que fica mais com ele do que com a mãe, a gente 299 
mora junto, ele more na minha casa, por força da lei se eu fosse casada teria que assumir a 300 
tutela dele. Então, não sei se na prática esse (sob guarda formal) vai ser aplicado ou não ou 301 
se a gente poderia excluir essa opção, porque de uma forma ou de outra ela está 302 
contemplada na (criança sob tutela ou guarda judicial), só é meu enteado legalmente, 303 
oficialmente falando se eu pedir a tutela, a mãe perde o direito, então, isso já está 304 
contemplado nessa fala”. A conselheira HOSANA DA SILVA solicita concluir sobre a questão 305 
dos alunos.  Explica que a demanda aumentou e diminuiu a porcentagem de vagas. Fala 306 
sobre a dificuldade das alunas de conseguirem vagas no berçário. Tem aluna com mais de 307 
quatro anos na fila. ADRIANA MOMMA diz que em uma das reuniões do Conselho Escolar a 308 
assistente social Margareth Rovariz, disse que a proporcionalidade tem alternado 309 
dependendo da demanda, portanto, não tem sido assim restrito, fechado.  O conselheiro 310 
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MAXIMILIANO KOBERLE destaca o Artigo 44 - § 3º. As solicitações para dependentes de 311 
funcionários Funcamp obedecerão a Norma Coletiva de Trabalho da Fundação. O requerimento da vaga está 312 
condicionado à apresentação da declaração de dependentes expedida pelo RH da Funcamp. “Acho que isso 313 
fica um cheque em branco, pode ser conflituoso com as regras que a gente está querendo 314 
colocar aqui. Então, eu sugiro, ou excluir isso, essas normas internas ou normas internas 315 
validas pelo conselho tem que submeter ao Conselho, a gente não sabe o que está 316 
assinando”. GISLAINE GONÇALVES se apresenta, diz estar representando a FUNCAMP e 317 
esclarece que como consta na Convenção da FUNCAMP, se a mesma oferece vaga para 318 
funcionários homens e mulheres, ela tem que pagar o auxilio creche até os dois/três anos 319 
de idade, se tem 1.500 funcionários isso fica inviável, não tem recurso. Esclarece que não é 320 
uma questão de fornecer ou não, é o que preconiza a Convenção. A conselheira FABIANA 321 
KUNHE destaca o Artigo 8º referente ao apoio II do Prodecad. Da mesma forma que consta 322 
no § 1º que é partir da 20ª semana de gestação que se solicita a vaga, para no caso de 323 
adoção e obtenção da guarda acha correto ter uma antecedência também para a solicitação 324 
da vaga, pois no processo de adoção não se pode prever quando a criança chegará e o 325 
direito de concorrer à vaga é igual para todos. A conselheira FERNADA KONISHI sugere que 326 
essa questão fique para a nova revisão do regimento. A conselheira MARCELA GANDARA 327 
observa que uma mãe quando consegue a guarda de uma criança por adoção, ela também 328 
é contemplada pela licença maternidade de seis meses. Portanto, nesse período de seis 329 
meses ela poderá pleitear a vaga. “Outra questão nesse caso que você excluiu desse 330 
momento de solicitar a vaga, por exemplo, “eu tenho um filho que está no fundamental e 331 
eu consigo pagar uma escola particular para ele e eventualmente pode acontecer alguma 332 
coisa que eu não consigo mais e posso vir a pleitear, sim, uma vaga no Prodecad e no 333 
Sérgio Porto, então, porque se você restringir a esse momento, em qualquer momento que 334 
ele tem vínculo com a universidade, ele pode pleitear”. GISLAINE GONÇALVES faz uma 335 
observação em sua fala em relação a FUNCAMP:” Se o pai tem a guarda, ele tem o direito 336 
ao auxilio creche e pleitear a vaga na escola”. O conselheiro MAXIMILIANO KOBERLE 337 
considera importante acrescentar essa informação ao documento. A conselheira HOSANA 338 
DA SILVA considera também importante colocar a partir do ingresso dos estudantes. A 339 
conselheira JULIANA OSHIMA destaca o Artigo 50 se referindo no sentido de deixar a 340 
redação mais clara. MARGARETH ROVARIZ solicita a inclusão no § único do artigo 46 o caso 341 
de vulnerabilidade social. ADRIANA MOMMA diz que tem que haver uma especificação do 342 
trabalho do serviço social. A conselheira FERNANDA KONISHI diz que irá ter essa 343 
especificação. A conselheira MARCELA GANDARA destaca o Artigo 56 e faz uma observação 344 
que considera que implicará em outros artigos também. Quando ele menciona que a criança 345 
pode perder a vaga quando não existe cumprimento das normativas, a perda da vaga é 346 
sinônimo de expulsão e isso tem que ler uma normativa especial dos mecanismos que 347 
iremos ter de inibição dos mecanismos do não cumprimento das regras, se primeiro terá 348 
uma advertência formal, depois uma suspensão e uma eventual perda de vaga. O conselho 349 
Estadual de Educação prevê que isso tem que passar pelo Conselho Escolar. Sugere fazer 350 
um artigo a parte sobre essas questões. Isso diz respeito aos artigos, 56, 61, 62 e 66. A 351 
conselheira HOSANA DA SILVA destaca o Artigo 56 e se refere ao vinculo, da instituição 352 
acadêmica. Pergunta que se isso acontecer no meio do semestre ou no decorrer do 353 
semestre, se a criança seria imediatamente desligada. ADRIANA MOMMA esclarece que a 354 
partir dos quatro anos existe a obrigatoriedade da frequência, então, tem que ver como se 355 
faz isso, pois tem que garantir a vaga da criança em outra escola, não será uma expulsão, 356 
será uma transferência. A conselheira FABIANA KUNHE diz sobre o artigo 62 – A matricula será 357 
automaticamente cancelada ao final do ano letivo, nas seguintes situações: (...); XI. Ausências ou afastamentos 358 
do responsável das atividades formais desenvolvidas na Universidade por períodos superiores há 30 dias 359 
consecutivos sem justificativa, ainda que considerados em lei como de efetivo exercício, com exceção de: 360 
férias; licença adoção, licença prêmio (...). “Eu sou responsável pelo meu filho, se eu tiver que fazer 361 
um afastamento de 30 dias a trabalho, a rotina da minha casa não vai mudar, pois a gente 362 
vai se organizar para isso e eu continuo mesmo viajando sendo responsável pela guarda do 363 
meu filho. Qual a diferença de avisar ou não?”. CARLA DE OLIVEIRA explica que abaixo está 364 
falando sobre as exceções. A conselheira FABIANA KUNHE diz que a frequência exige 60%. 365 
A conselheira FERNANDA KONISHI diz que essa regra é a LDB que coloca para as crianças a 366 
partir dos quatro anos de idade. A conselheira FABIANA KUNHE pergunta o que acontece se 367 
o pai não cumprir. A conselheira FERNANDA KONISHI explica que o pai vai ser procurado 368 
pelo conselho para dizer por que ele não está trazendo o filho dele, se ele é obrigado a 369 
trazer. A conselheira JULIANA OSHIMA destaca o Artigo 66 - Paragrafo único - as turmas 370 
serão compostas por dois adultos, preferencialmente por dois professores, podendo ainda 371 
ser formada por um professor efetivo e um estagiário. Considera importante que nesse 372 
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artigo seja especificado que somente professor de carreira pode ser o professor referencia 373 
da turma para evitar casos de desligamentos de professoras, como aconteceu recentemente 374 
com as professoras temporárias (algumas eram referencia de turma).  A conselheira 375 
FERNANDA KONISHI esclarece que quando é colocado no artigo: as turmas serão 376 
compostas preferencialmente por duas professoras (...), não está dizendo que é 377 
obrigatoriamente. Sugere uma nova redação do texto: “As turmas tem que ser compostas 378 
obrigatoriamente por dois adultos, preferencialmente por dois professores, podendo ainda 379 
ser formado por um professor e um estagiário”. A conselheira JULIANA OSHIMA ressalta 380 
que esse professor que ficará com a turma tem que ser de carreira. A conselheira MARCELA 381 
GANDARA acha complicado colocar tão abertamente no texto que pode ser composto por 382 
professor e estagiário com carga horária parcial, pois já presenciou professoras da pré-383 
escola com mais de 20 crianças com uma estagiaria, mas a estagiaria ficava somente 6 384 
horas, porém a estagiária não é licenciada em pedagogia. A conselheira FERNANDA 385 
KONISHI explica que os estagiários não ficam sozinhos, pois é uma regra da DEdIC. A 386 
conselheira MARCELA GANDARA questiona sobre quando o professor precisa sair. A 387 
conselheira FERNANDA KONISHI responde que tem que haver outra organização. ADRIANA 388 
MOMMA diz que o documento será encaminhado para a Diretoria Leste (SEESP) e uma cópia 389 
será disponibilizada via e-mail para todos os conselheiros, agradece a presença de todos e 390 
nada mais havendo a tratar, declara encerrada a Sessão. Sem mais, eu, Maria de Fátima 391 
Ferreira Morais, secretária da DEdIC, redigi e lavrei a presente ata. Campinas, 06 de 392 
outubro de 2017.  393 


