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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE DO 1 
CONSELHO ESCOLAR DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E COMPLEMENTAR DA 2 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos trinta e um dias do mês de maio de 3 
2017, às nove horas e 10 minutos, reuniu-se o Conselho Escolar da Divisão de Educação 4 
Infantil e Complementar da Universidade Estadual de Campinas, sob a presidência de 5 
Adriana Missae Momma, diretora geral da DEdIC e de Teresa Celina Meloni Rosa. Com o 6 
comparecimento dos seguintes conselheiros: Márcia de Oliveira Soares, Franciane Martins 7 
da Costa, Kamylla dos Santos Rocha, Simoni Aparecida Rodrigues, Caroline Quintas F.A. de 8 
Oliveira, Rosana Aranha Dutra Rosa, Juliana Paraizo F. da Cunha, Fernanda S. Nogueira 9 
Konishi, Ana Cláudia M. Santos, Bárbara Leite Tacarambi Santos, Michele C. S. Rodrigues, 10 
Robson Alexandre Simões, Fabiana Kuhne, Marcela Sismotto Gandara, Luciana Cardoso 11 
Bonadia, André Lourenço Pedroso, Luiz Fernando Zagonel, Rolf Alex Burger, Renato César 12 
Ferreira Rodrigues, Gabriela Villen M. Scutari, Juliana Oshima Franco, Evandro Sandrin, 13 
Maria Ingrid Rocha Barbosa Schiavon, Mariana de Sousa Lima, Raquel Ribeiro P. Koberle e 14 
Luciane Muniz Ribeiro Barbosa. Com a presença da equipe gestora: Fátima Aparecida 15 
Ferreira, Laura Linares Paiva, Simone de Moraes Barbosa Rodrigues, Elisabeth Mariano de 16 
Godoy, Adriana Ferreira Barone, Juscelina Umbelina da Silva, Kátia Regina Di Federico e 17 
Rosana Aparecida do Nascimento Souza Ramos. Participaram da reunião como ouvintes: 18 
Margareth Rovariz, Isabella F. Nunes, Patrícia Aline O. R. Aguiar Araújo, Debora Evelin 19 
Ferreira, Christian de O. Dias, Márcia Speranza dos Santos Nogueira, Anastasia Plotsleaya, 20 
Gisele Lupi Pinheiro, Adriana Oliveira Santos, Carla de Oliveira, Artem Lopatin e Cecília 21 
Parra. Havendo número legal, a Prof.ª Adriana Momma inicia à Sessão dando as boas 22 
vindas e, na ocasião apresenta-se aos conselheiros. A seguir, apresenta a Prof.ª Teresa 23 
Celina Meloni Rosa, diretora da Diretoria Executiva De Ensino Pré-Universitário (DEEPU) – 24 
criada em resolução de maio de 2017. A Prof.ª Teresa Meloni Rosa se apresenta e explana 25 
sobre a proposta da DEEPU que é unificar e articular as Unidades de Educação Básica da 26 
Unicamp (COTIL, COTUCA e DEdIC) sob o ponto de vista administrativo, funcional e político 27 
pedagógico. Em seguida, Adriana Momma solicita à secretária que passe os informes: 1- 28 
Justificativa de ausência da conselheira Camila Borges Martins de Oliveira e do Prof. Ademir 29 
de Marco; 2 - conselheiro Alex Calixto de Matos (representante de pais do Ceci) solicitou 30 
seu desligamento como membro titular do Conselho. Assumirá em seu lugar o 1º suplente, 31 
conselheiro Evandro Sandrin. Expediente: Apresentação da Gestão – DEdIC (atual); Sobre o 32 
processo de seleção da equipe de gestão 2017/2020. A Profª Adriana Momma esclarece que 33 
em um primeiro momento houve um processo de diálogo e escuta com a atual gestão 34 
(diálogo sobre processos de trabalho – rotina, cotidiano e um balanço da gestão); em 35 
seguida, passou-se a uma etapa em que as professoras Teresa Rosa e Adriana Momma 36 
foram às Unidades conversar com as profissionais sobre o cenário atual, as perspectivas e 37 
propostas de gestão (momento no qual foi reiterado o compromisso da atual gestão com a 38 
DEdIC, como parte da DEEPU), em uma terceira etapa, mas que foi divulgada nas conversas 39 
com as unidades, a equipe de dirigentes procedeu à realização de um processo de seleção 40 
para compor o quadro da equipe gestora (2017/2020). Diferentemente do que ocorreu em 41 
demais anos na Unicamp, o processo de seleção se configurou com uma primeira etapa que 42 
visa ao aprimoramento dos processos de gestão democrática, o que inclui, até o último ano 43 
de mandato, intenção de realizar consulta pública dos dirigentes no âmbito da DEdIC. 44 
Inscreveram-se 27 profissionais, no qual se submeteram à banca de entrevista 26 45 
interessados (a seleção consistiu em análise de plano de gestão e entrevista – realizada no 46 
dia 11/05/2017 que contou com três professoras doutoras para a análise das propostas e 47 
arguição). A equipe selecionada iniciará oficialmente o trabalho no segundo semestre de 48 
2017, considerando-se os trâmites institucionais. Enquanto isso, o processo de reuniões 49 
vem ocorrendo com a equipe atual e a equipe que assumirá a gestão. Declara que há 50 
intenção de constituição de um novo organograma da DEdIC com mudanças na 51 
configuração de ordem estrutural e essencialmente pedagógica. No campo das ações, as 52 
dirigentes (DEEPE e DEdIC) afirmam sobre a intenção de formalizar parcerias com 53 
Faculdades e Institutos da Unicamp, de tal forma que o currículo vivenciado e experenciado 54 
no âmbito da educação infantil da Unicamp contemplem diferentes dimensões tais como: 55 
artes plásticas, teatro, danças brasileiras, línguas estrangeiras (inglês, espanhol, italiano – 56 
bilíngue ou por imersão), canto-coral, iniciação musical, contação de histórias, culinária, 57 
horta, estudo do meio, ciências, matemática entre outros. A ideia é potencializar o currículo 58 
das crianças e também estimular, propiciar as condições e parcerias para a formação 59 
continuada de nossas professoras/professores. O objetivo principal é o fortalecimento de um 60 
projeto político pedagógico com uma perspectiva de Educação Integral, intersetorial, 61 
multicultural, transdisciplinar e interdisciplinar. A nova equipe será composta pelos 62 
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seguintes membros: Laura Linares Paiva, diretora Associada; Debora Evelin Ferreira, 63 
coordenadora de projetos de inclusão, saúde e alimentação; Carla De Oliveira, diretora de 64 
Orientações Pedagógicas e de Formação Continuada de Professores; Vanilda Pena, 65 
coordenadora de projetos socioculturais e científicos; Reinaldo Cavazani, coordenador do 66 
Prodecad; Simone Rodrigues, coordenadora do CECI/Parcial; Rosana Nascimento, 67 
coordenadora do CECI/Integral; Milena Guatelli, coordenadora do CECI/FOP e Cecília Parra 68 
coordenadora do CECI/ Berçário.  Prof.ª Teresa Rosa explica que se pautará no 69 
organograma do COTIL e do COTUCA. A conselheira Fabiana kuhne sugere que ao se pensar 70 
no novo cronograma, se pense na estrutura do conselho.  Prof.ª Adriana Momma 71 
apresentou a Prof.ª Luciane Muniz Ribeiro Barbosa, representante da Faculdade de 72 
Educação. Cita a necessidade de incluir na pauta do próximo Conselho, esclarecimentos 73 
sobre o papel do conselho. Reforça que compete ao grupo de conselheiros, incluindo aos 74 
pais conselheiros, promover momentos de interação com outros pais, para discutir 75 
propostas a serem levadas para próximas pautas das reuniões do Conselho. Esclarece que 76 
do ponto de vista da gestão, ficou estruturada uma proposta de reuniões semanais 77 
integradas pela atual gestão e os dirigentes selecionados no processo seletivo (11/05).  78 
Sugere que os pais conselheiros façam um comunicado aa familias do que foi conversado 79 
hoje na reunião do Conselho e façam uma indicação de um momento para conversar com os 80 
mesmos. Ressalta a importância de não se divulgar os e-mails pessoais, não deixa-los 81 
visíveis em mensagens. Encaminhamento: qualquer necessidade de contato com os pais 82 
/responsáveis, solicitar para Helena na Secretaria de alunos, visto a necessidade da 83 
institucionalização da comunicação na DEdIC. O conselheiro Robson Simões sugere redação 84 
de ata mais compacta e simplificada. Conselheiros solicitam para que todos esses itens 85 
sejam colocados no Regimento. Prof.ª Adriana Momma esclarece que o regimento será 86 
revisto, pois terá a mudança indicada, inclusive por integrantes do conselho, diz respeito ao 87 
percentual de representatividade. Fica indicado que o regimento comtemplará o percentual 88 
proposto em âmbito federal e estadual. Ademais, o PRODECAD integrará o Conselho, não 89 
tendo a partir da respectiva data, colegiado próprio. Foi mencionado que o Regimento 90 
constitui-se de um documento de caráter mais geral, falará dos princípios e o Regulamento 91 
será mais detalhado. Foi apontado que há a intenção de incentivar a participação das 92 
crianças da pré-escola e do Prodecad para integrar o Conselho, dessa forma há a 93 
possibilidade de nova eleição no fim de 2017. Essa proposta visa não só à redefinição do 94 
percentual de representantes, mas também tem o objetivo de integrar todas as “unidades” 95 
da DEdIC em uma unidade que valoriza e respeita as particularidades de cada tempo da 96 
vida; currículo, mas que também se fortelece como unidade.  A conselheira Raquel koberle 97 
propõe que exista aqui na DEdIC, como há na Escola Sergio Porto, um representante de 98 
sala, pai que articulará com um grupo de pais. Prof.ª Adriana Momma faz esse 99 
encaminhamento e que neste contexto, fica acordado que na reunião de pais do mês de 100 
junho, as professoras e professores pautarão solicitação de o grupo de pais indicarem um 101 
representante de sala, o qual será o intermediador de assuntos específicos para dialogar 102 
com o representante do Conselho. Anastasia Plotesleaya (mãe CECI/Integral) sugere como 103 
ponto de pauta para próxima reunião, assuntos esclarecedores referentes à dinâmica do 104 
CECI/Integral – Convivência I, desde o processo do acolhimento até a migração da criança 105 
para o Convivência II. Profa. Adriana Momma remete sua fala para o item 3- Ordem do dia 106 
- Informe do GT da Visita no âmbito da DEdIC. Convida a comissão do GT para fazer a 107 
apresentação.  Destaca que logo após a apresentação será aberta a reunião para os 108 
conselheiros que tenham algo a pontuar sobre o relatório em questão. A apresentação 109 
(integra – versão preliminar em fase de construção) do GT segue anexada a essa ata. Logo 110 
após o término da apresentação do GT houve um debate entre os conselheiros, do qual 111 
surgiram vários questionamentos referentes ao relatório apresentado, tais como: há ainda 112 
muitos detalhes a serem debatidos; muita dúvida quanto ao percentual (Só até dois anos e 113 
meio); inibição de pais para não realizarem as visitas; muitos pontos que não foram 114 
esclarecidos; há no relatório uma proibição unilateral; deve ser escutada a experiência das 115 
professoras do módulo em que há ocorrência de visitas; Rastreabilidade da consulta 116 
(consulta feita de forma muito rápida); esclarecimentos no cabeçalho do questionário não 117 
foram suficientes; falta de argumentação mais sólida sobre o que o GT defende; imposição 118 
(mais um conjunto de regras); relatório vazio de argumentos; a aplicação do questionário 119 
deveria ser feita com um debate prévio com a comunidade e os pais; como chegaram à 120 
idade limite; ter um embasamento melhor; importância de haver questões pedagógicas e 121 
dados históricos (como era a visita antes); o trabalho do GT tem que continuar sob dois 122 
pontos de vista: pedagógico e histórico/cultural; falta de justificativa no relatório que 123 
embase a necessidade do corte da visita; verificar situação de pais /FUNCAMP (que tenha 124 
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uma regra geral que os libere do trabalho, não priorizando só uma parte). Os conselheiros 125 
ponderam e chegam a um consenso que não há como fazer votação e deliberação na sessão 126 
de hoje e propõem continuar os estudos sobre a temática das visitas, sob o ponto de vista 127 
histórico/pedagógico, com argumentações mais sólidas e com a inclusão de mais membros 128 
no GT. Prof.ª Adriana Momma sugere um encaminhamento: que haja uma assembleia, que 129 
o grupo apresente a essa assembleia, de uma hora no máximo, para os pais, em horário de 130 
almoço, e se faça uma deliberação, indicações de alguns encaminhamentos. Ressalta que 131 
toda a história tem aspectos positivos e aspectos que tem que ser revisitados. É preciso 132 
respeito à diversidade dos modelos de famílias. Ressalta também a importância de se 133 
aprimorar os mecanismos de escuta e de diálogo para referendar a fala nossa como uma 134 
fala do coletivo e não uma fala corporativa ou uma fala individual. Encaminhamento: 135 
assembleia numa discussão em torno da proposta pedagógica da visita. O GT apresenta os 136 
dados em uma assembleia convocada para todos os pais. O GT e os pais do Conselho 137 
articulam essa reunião e fazem o encaminhamento.  O Grupo de Trabalho da visita 138 
responde alguns dos questionamentos levantados pelos conselheiros. Destacam que o 139 
questionário foi numerado e o grupo tinha controle de quantos questionários foram para 140 
cada sala, eles eram anônimos, pois a ideia não era dar nomes e saber qual pai iria 141 
responder. A nota de corte foi tirada da pesquisa. Prof.ª Adriana Momma esclarece os 142 
encaminhamentos: 1- O GT esclarecer todos esses apontamentos, fazer um detalhamento 143 
do ponto de vista pedagógico e de ordem institucional, o que precisa ser esclarecido do 144 
ponto de vista dos pais.  2 – O momento de se fazer essa conversa (assembleia). Pensar no 145 
contexto das reuniões das famílias, de pautas, ou seja, por salas, por módulos e nesse 146 
intervalo o GT faz os encaminhamentos. 3 - O GT atual ter a incorporação de mais alguns 147 
membros do atual conselho. Solicita que os conselheiros se organizem para fazer a 148 
indicação para ir ao encontro visando dar prosseguimento ao trabalho de sistematização de 149 
uma proposta. O novo GT foi composto pelos seguintes membros: Marcela Gandara, Rolf 150 
Burger, Luiz Zagonel, Robson Simões, André Pedroso, Isabella Nunes, Márcia Oliveira, 151 
Franciane da Costa, Rosana Aranha e Célia Simões (enfermeira). Diz que outro ponto a ser 152 
revisto no Regimento é o da composição, pois hoje a configuração do Conselho está 50% de 153 
pais, 20% professores CECI, 5% de técnico administrativo, 20% equipe gestora e 5% 154 
docentes Unicamp. O regulamento do Conselho Estadual da LDB sugere do governo federal 155 
40% de docentes, 5% de especialistas de Educação, 5% de funcionários, 25% de pais e 156 
25% de alunos/crianças. Esclarece que será reestudada a representatividade do Conselho 157 
às vistas da legislação e da orientação do Governo Federal. Portanto, provavelmente será 158 
realizada uma nova eleição do Conselho para 2018. Destaca que as crianças do Prodecad e 159 
crianças da pré-escola também irão participar do Conselho e, no caso, compete aos 160 
professores esse processo de formação.  Propõe a formação de uma comissão para a 161 
revisão do regulamento escolar, pois o mesmo tem a ver com a visita. Essa comissão fará 162 
um estudo do regulamento atual que está na agenda escolar das crianças, fará também um 163 
estudo de regulamentos de outras escolas, que terá que dialogar com a questão da visita, 164 
dialogar com o regulamento da DEdIC e apresentar indicações para alterar o próprio 165 
regimento. A comissão ficou formada pelos seguintes membros: Márcia Soares, Fernanda 166 
Konishi, Simone Rodrigues, Raquel Koberle, kamylla Rocha, Juliana Oshima, Adriana 167 
Oliveira, Marcela Gandara e Robson Simões. A conselheira Mariana de Souza Lima propõe 168 
que o colegiado do Prodecad apresente em um próximo encontro alguns assuntos, anseios e 169 
demandas que já estavam sendo tratados no âmbito do Colegiado. Prof.ª Adriana Momma 170 
sugere como um ponto de pauta para a próxima reunião: “Apresentação do Colegiado do 171 
Prodecad”; atuais direções e coordenações apresentarem 10 min. sobre a concepção 172 
formativa em vigência da proposta pedagógica da DEdIC – tanto para as crianças quanto 173 
para a formação continuada das professoras.  Diz que com relação ao regimento as 174 
alterações a serem feitas são: DEEPU e o percentual. E, frutos do GT da visita e do GT do 175 
Regimento serão feitas alterações de parte do Regimento, porque se essas alterações não 176 
forem feitas até a última semana de agosto, elas não serão mais alteradas para o ano de 177 
2018. Então, nesse primeiro momento teremos a alteração falando da vinculação a DEEPU, 178 
do percentual e da inserção do Prodecad. Pergunta se o papel do conselheiro está claro. A 179 
conselheira Juliana Oshima Franco diz que caberia um momento para explicar melhor o 180 
papel do conselho e do conselheiro, pois está um pouco confusa essa questão.  Prof.ª 181 
Adriana Momma sugere trazer para uma “aula aberta” durante a reunião das famílias, o 182 
Prof. Newton Antônio Paciulli Bryan, professor da Faculdade de Educação, que também já 183 
atuou como secretário de Educação de Campinas para fazer uma fala sobre o Conselho 184 
Escolar (gestão que encampou no município a transição da educação de crianças para a 185 
educação infantil – tirando da esfera assistencialista na década de 90).  Ressalta que em 186 
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relação à visita a mesma que será mantida da forma como está, até que o GT mantenha um 187 
encaminhamento, que talvez leve em torno de duas reuniões de Conselho. Efetivamente.  188 
Em agosto faremos um encaminhamento, dialogo com as mães. Destaca que convocação 189 
via Margareth Rovariz (Assistente Social) só ocorrerá em última estância quando já se 190 
esgotaram as tratativas via dialogo com a mãe, pai, uma intermediação da estância maior, 191 
mas sempre com as partes que estão prioritariamente envolvidas no cotidiano. Portanto, 192 
fica acordado que qualquer dúvida, eventualidade ou questionamento sobre os 193 
procedimentos de trabalho pedagógico cotidiano com a criança/filho/filha/bebê, bem como 194 
alguma eventual intercorrência, seja tratado entre o/a responsável e sua respectiva 195 
professora referência. Somente em casos de excepcionalidade ou gravidade (que podem ser 196 
melhor esclarecidos) é que os dirigentes gerais sejam acionadas.  Agradece a presença de 197 
todos e nada mais havendo a tratar, declara encerrada a Sessão. Sem mais, eu, Maria de 198 
Fátima Ferreira Morais, secretária da DEdIC, redigi e lavrei a presente ata. Campinas, 06 de 199 
junho de 2017.  200 


