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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E 1 
DEZESSEIS DO CONSELHO ESCOLAR DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 2 
COMPLEMENTAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos treze dias do mês 3 
de abril de 2016, às nove horas, reuniu-se o Conselho Escolar da Divisão de Educação 4 
Infantil e Complementar da Universidade Estadual de Campinas, na sala Multiuso da Dedic, 5 
na Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, em Barão Geraldo, Campinas, sob a presidência da 6 
Senhora Presidente do Conselho Escolar da Dedic, Senhora Coordenadora da DGRH, MARIA 7 
APARECIDA QUINA DE SOUZA, e com o comparecimento dos seguintes conselheiros: Lígia 8 
Maria Ataíde de Mello, Viviani Vicentin Bergamaschi, Rosana Aranha Dutra, Fabíola Machado 9 
da Rosa, Valéria Auxiliadora G. Ramalheira, Rosineide Santos Silva, Fabiana Kuhne, Patrícia 10 
Aline Oliveira R. de Araújo, Mariana Castrillon M. Pereira, Alex Calixto Matos, Ademir de 11 
Marco, Silvia Cordeiro Nassif e Marineusa Barbosa Tossini.  As senhoras, Laura Linares 12 
Paiva, Simone de Moraes Barbosa Rodrigues, Adriana Ferreira Barone, Elisabeth Mariano de 13 
Godoy, Rosana Aparecida do Nascimento S. Ramos e Kátia Regina Di Federico. Havendo 14 
numero legal, a senhora MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA dá início à Sessão dando as 15 
boas vindas e esclarece que a essa reunião é continuação da pauta da ultima reunião do 16 
conselho realizada no dia 30/03. Justifica a ausência à Sessão dos seguintes conselheiros: 17 
Ewelyn Mayara V. Richieri, Paulo Henrique de Oliveira (compromissos previamente 18 
assumidos), Alex Calixto de Matos (compromissos previamente assumidos), Renato César F. 19 
Fernandes (compromissos previamente marcados), Bárbara Leite Tacarambi Santos (motivo 20 
de saúde do filho), Renê Sobrinho (compromisso assumido na Unidade), Roberta de Moura 21 
Botelho e Danilo Mello Negreti. Justifica também que por motivo de consulta médica, 22 
Christianne Caldas Tourinho, chegará um pouco mais tarde á reunião. A seguir inicia a sua 23 
fala dando continuidade á pauta da reunião passada: Manutenção dos parques 24 
(processo de licitação); Campanha sobre uso consciente do estacionamento; 25 
Documentos sobre recesso e 1/3 de formação; Locais alagados. Apresenta Roberta 26 
Mologni, secretária da coordenadoria, que passará a participar das reuniões para ajudá-la 27 
na organização dos e-mails e assuntos relativos ao conselho. Passa para o primeiro item da 28 
pauta: Manutenção dos parques (processo de licitação). Explica que foi informada por 29 
Eduardo Spinelli, diretor administrativo da Dedic, que o pregão aconteceu ontem (12/03) e 30 
felizmente não foi deserto, pois há uma empresa interessada e inclusive até por um preço 31 
bom. Formalizando a parte do pregão, se espera que daqui uns dois ou três meses os 32 
trabalhos aconteçam. A parte mais difícil era chegar ao pregão e ter uma empresa 33 
vencedora e isso já aconteceu. A conselheira FABIANA KUHNE pergunta o que é essa 34 
manutenção, se é  reforma de brinquedos quebrados ou pintura. MARIA APARECIDA QUINA 35 
DE SOUZA responde que os brinquedos de madeira precisam de manutenção porque com o 36 
tempo a madeira vai se deteriorando. Então, de tempos em tempos é preciso fazer a 37 
manutenção disso para não se correr riscos. Isso irá envolver conservação, se precisar 38 
trocar essa peça ela será trocada. Então, é olhar a manutenção do ponto de vista de 39 
segurança e conservação. É essa manutenção periódica que precisa ser feita. É algo que a 40 
gestão vem tentando há tempos, identificar uma empresa e seguir esse processo todo de 41 
contratação para a manutenção dos parques. A conselheira FABÍOLA MACHADO pergunta se 42 
a manutenção também acontecerá no Ceci/Convivência I,  Prodecad e se serão somente os 43 
brinquedos de madeira. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA responde que serão todos os 44 
brinquedos e a manutenção acontecerá em todas as unidades da Dedic. LAURA LINARES diz 45 
que será uma manutenção dos brinquedos que já existem nos parques, pinturas e cordas de 46 
balanço. A conselheira ROSINEIDE SILVA questiona sobre a manutenção dos tanques de 47 
areia. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA responde que a areia é outra iniciativa, pois são 48 
empresas diferentes, mas que também já está em andamento. A conselheira MARINEUSA 49 
TOSSINI pergunta quanto tempo essa empresa ficará fazendo a manutenção e se é um 50 
contrato. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA responde que é um contrato, que é a 51 
compra de um serviço. Eles executam, deixam a garantia do serviço e depois de um tempo 52 
será necessário solicitar tudo novamente. A conselheira MARINEUSA TOSSINI questiona se 53 
há a possibilidade de não se conseguir o pregão como aconteceu outra vez. MARIA 54 
APARECIDA QUINA DE SOUZA explica que é por esse motivo que há a necessidade de olhar 55 
essa questão com antecedência. Registra que Eduardo Spinelli está montando uma agenda, 56 
pois teve o pregão agora, para saber quando precisará novamente, antes de vencer o 57 
prazo. Portanto já encaminhará todo o processo para não acontecer isso. A conselheira 58 
MARINEUSA TOSSINI questiona se a solicitação da areia poderá ser feita de três em três 59 
meses para não se correr o risco de não ter, pois é uma questão muito importante para a 60 
Dedic. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA esclarece que será feita de todos. A 61 
conselheira FABIANA KUHNE diz não saber, se hoje está diferente, pois antigamente no 62 
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berçário era o pessoal da limpeza que limpava os brinquedos, uma ou duas vezes por 63 
semana, e questiona se essa manutenção não inclui isso. MARIA APARECIDA QUINA DE 64 
SOUZA responde que não e esclarece que esse é outro assunto, que se refere ao contrato 65 
da limpeza. É outra situação que o Eduardo Spinelli está trabalhando, que é um requisito 66 
para que se possa tentar obter um contrato de limpeza para a Dedic, porque atualmente o 67 
contrato é geral e não especifica algumas particularidades da Dedic. Então, não se pode 68 
exigir isso da empresa limpadora. Eduardo Spinelli já está fazendo um estudo de contrato 69 
de limpeza de escola, pois no futuro o nosso objetivo é ter um contrato de limpeza 70 
especifico para a Dedic. Hoje nós trabalhamos com a limpeza da Unicamp. Comenta que 71 
Eduardo Spinelli tem muita experiência de manutenção e um olhar muito bom para isso. 72 
Hoje o que nós temos é o pessoal da limpadora e que são pessoas muito cooperativas. 73 
CHRISTIANNE CALDAS TOURINHO chega à reunião. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA 74 
diz que uma questão também importante é que existe uma correlação com a parte de 75 
alagados, pois devido a essa reforma, teve que se mexer no parque e no jardim. Já foi 76 
solicitada á prefeitura que após o termino da obra seja feita a recomposição desses 77 
espaços. A conselheira FABÍOLA MACHADO pergunta qual é o vinculo do Eduardo com a 78 
Dedic, pois é muito bom ver que ele está se programando, mas fica preocupada, que 79 
amanhã ou depois em uma próxima gestão ele pode sair da Dedic e como ficarão esses 80 
processos que ele começou a dar andamento. Pergunta também se ele é um membro fixo 81 
da Dedic e que se pode contar com ele independente da gestão. Acredita ser uma questão 82 
de esclarecimento para todo o conselho, pois se o conselho souber sobre o funcionamento, 83 
terá como ajudar. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA esclarece que a Dedic tem uma 84 
estrutura certificada de seu funcionamento. Destaca que será iniciada a revisão de 85 
certificação da Dedic e toda DGRH.  Explica que a Dedic tem a diretoria administrativa, que 86 
é uma diretoria de serviço; a diretoria de divisão que é a Christianne Tourinho; outras 87 
diretoras de serviço que são: Fátima Ferreira do Prodecad, Simone de Moraes Barbosa 88 
Rodrigues da CAS, Laura Linares Paiva do Ceci e Carla Iolanda Torete da FOP. A diretoria 89 
administrativa é o mesmo nível de cargo e dá suporte ao administrativo da Dedic. Quanto 90 
ao Eduardo, esclarece que o mesmo tem mais de trinta anos de Unicamp e  comenta que 91 
quando a Dedic foi observada como um todo foi verificado que se precisava de um 92 
profissional que tivesse esses olhares e esse perfil. Ele já foi diretor da Marcenaria, diretor 93 
da Gráfica, tem um conhecimento farto desse assunto de manutenção e tem um perfil 94 
pessoal para isso. Então, por isso que ele foi convidado para assumir esse lugar. Porém, 95 
ninguém é eterno em lugar nenhum e o Eduardo logo se aposentará. Ele está fazendo uma 96 
organização administrativa que muitas vezes mexe com muita coisa e com muita gente, 97 
como por exemplo, a questão financeira. Hoje a Dedic tem um sistema próprio de 98 
almoxarifado. Sugere que se for de acordo do conselho, convidar o Eduardo para que o 99 
mesmo possa fazer uma apresentação e explicar qual é a organização administrativa que 100 
está sendo feita hoje na Dedic. Observa e destaca que o Eduardo não ficará eternamente e 101 
sendo assim qualquer pessoa que entrar depois dele já estará com um processo de trabalho 102 
organizado. Relata que foram trazidas para a área administrativa duas pessoas: Gisele 103 
Maria Collado Rafael da Silva e Vinicius Dezzoti, os dois com experiência na área de 104 
compras e parte financeira. A conselheira FABÍOLA MACHADO pergunta se na área de 105 
compras é somente Gisele e Vinicius. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA responde que o 106 
Joaquim Araripe também pertence a essa área e destaca que na Dedic há uma 107 
especificidade muito grande. A conselheira FABIANA KUNHE sugere que se tenha uma 108 
apresentação formal para o conselho de cada pessoa da Dedic e qual a função exercida por 109 
cada uma dessas pessoas, pois como o conselho é novo na experiência da Dedic, acredita 110 
que seja interessante essa apresentação formal. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA diz 111 
estar entendendo a partir de uma junção que fez de todos os e-mails que o conselho tem 112 
enviado que realmente é preciso essa comunicação para que todos entendam melhor o 113 
funcionamento, a estrutura da Dedic e o que está sendo feito.  A partir desse momento 114 
colher sugestões para que haja mesmo uma parceria. Isso é plenamente possível e poderá 115 
ser colocado com item de pauta em uma próxima reunião, se todos concordarem. Será 116 
possível mostrar como hoje está organizada a Dedic. Acredita que na parte pedagógica fica 117 
mais fácil, talvez porque o trabalho fique mais visível para os pais, mas essa outra parte de 118 
suporte, talvez precise realmente uma apresentação formal. Entende que isso é plenamente 119 
possível e poderá ser feito. A Dedic está com muitos desafios que não são simples e a 120 
mesma atua dentro da dinâmica da Unicamp que tem suas regras e normas. Muitas vezes é 121 
preciso ter paciência com as questões, pois a Dedic não está isenta da dinâmica maior, mas 122 
se for consenso do conselho será feita essa apresentação. CHRISTIANNE TOURINHO diz que 123 
a parte financeira já foi apresentada ao conselho. A conselheira FABÍOLA MACHADO diz que 124 
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a apresentação não ficou bem clara, porque a única verba que se sabe ter é os R$10.000,00 125 
do orçamento que é dividido com a escola Sérgio Porto. CHRISTIANNE TOURINHO esclarece 126 
que são R$10.000,00 e que essa verba não é dividida com o Sérgio Porto. A conselheira 127 
FABÍOLA MACHADO relembra que foi proposto na ultima reunião a possibilidade de poder 128 
visualizar toda a verba que vem para a Dedic, por exemplo: FAPESP, CAPES, verba que vem 129 
da reitoria e outras. A seguir comenta que enviou um cronograma para as pessoas do 130 
conselho, pois talvez entendendo essas questões fique mais esclarecido. Observa que em 131 
um momento no curso de Pedagogia se estuda que a gestão da escola, fora da Unicamp, é 132 
feita pelos pedagogos e diretores com experiência na Educação. Na Dedic existe um quadro 133 
administrativo extra educação. O Eduardo não é da Pedagogia e o mesmo possui uma 134 
equipe que o ajuda a fazer uma ponte entre Dedic e Dgrh, reitoria e outros órgãos. Então, 135 
acredita que alguns conflitos acontecem por essa razão, pois é muita gente e até a equipe 136 
pedagógica, conseguir fazer chegar o pensamento do que o pedagógico precisa, tem que 137 
passar por várias pessoas até chegar ao administrador que não possui essa formação de 138 
Pedagogia. Portanto, tudo fica muito mais complicado e “enrolado”. Nas escolas quem 139 
administra é o diretor e o mesmo têm que ter  cinco ou seis anos de experiência em sala de 140 
aula e passar por todo um processo para chegar a ser diretor. Percebe que na Dedic há 141 
mais instâncias. A conselheira VIVIANI BERGAMASCHI diz que mesmo em escolas, os 142 
coordenadores são da Educação, mas existe dentro da escola a parte administrativa, sendo 143 
a mesma dinâmica da Dedic.  MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA esclarece que a diretora 144 
da Dedic, Christianne Tourinho é pedagoga e a mesma tem equipes de trabalho nas quais 145 
conversa, integra e recebe as demandas da educação. O Eduardo atua frente às demandas 146 
da educação. CHRISTIANNE TOURINHO complementa dizendo que Eduardo não faz nenhum 147 
tipo de observação em relação à pedagogia. Ele faz a tramitação dentro da Universidade. 148 
MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA questiona se a questão do parque está tudo 149 
esclarecido. Todos concordam que sim. Questiona para fechamento do assunto, levantado 150 
pela conselheira Fabíola, se o conselho entende que a equipe da Dedic faça uma 151 
apresentação na próxima reunião. A conselheira LIGÍA MELLO discorda, pois entende que 152 
essa apresentação não é necessária. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA submeterá essa 153 
questão à votação. A conselheira FABÍOLA MACHADO pergunta se nessa apresentação terá 154 
o conselho à função de deliberar ou não. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA diz que isso 155 
é outro assunto e que será tratado mais adiante na reunião. A conselheira FABIANA KUHNE 156 
acredita que a votação ficará prejudicada, pois há mais professores no conselho e que os 157 
mesmos já sabem da estrutura da Dedic bem mais que os pais. MARIA APARECIDA QUINA 158 
DE SOUZA considera que a função do conselho é olhar e refletir sobre as necessidades 159 
gerais. Se há uma necessidade da comunidade, de pais ou de professores o conselho tem 160 
que pensar no geral. Os conselheiros têm que olhar a função sistêmica do conselho da 161 
Dedic. A conselheira FABIANA KUHNE diz que é exatamente nesse ponto que gostaria de 162 
chegar, pois enquanto pais, os conselheiros recebem muitas demandas. MARIA APARECIDA 163 
QUINA DE SOUZA submete à votação da proposta de apresentação para o conselho da 164 
equipe da Dedic, que é rejeitada com 09 votos contrários e 06 votos favoráveis. Sendo 165 
assim, propõe ao conselho que para essa demanda ser atendida, seja convocada uma 166 
reunião de pais para que se possa fazer essa apresentação. A conselheira FABIANA KUHNE 167 
considera uma boa proposta, pois explicando a estrutura da Dedic aos pais, muitas coisas 168 
que os mesmos esperam saber dos representantes do conselho, seriam esclarecidas com 169 
essa apresentação. CHRISTIANNE TOURINHO diz não estar entendendo essa reunião com 170 
os pais. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA esclarece que a reunião é para explicar aos 171 
pais, que quiserem conhecer a estrutura e funcionamento da Dedic. A conselheira VALÉRIA 172 
RAMALHEIRA diz que na realidade acontecerá em breve reuniões com os pais que são do 2º 173 
semestre. Essas reuniões já estão programadas. Pergunta se não seria viável fazer essa 174 
apresentação nessas reuniões de pais, no começo do ano, pois geralmente já tem uma 175 
apresentação e também no planejamento de julho podemos estar reforçando essa questão. 176 
A conselheira ROSINEIDE SILVA considera que as professoras tem acesso a essas 177 
informações e os pais não. A conselheira VIVIANI BERGAMASCHI acredita que se na reunião 178 
de pais, as professoras ficarem responsáveis por essa questão a reunião irá perder o foco. 179 
Uma reunião geral de pais é mais adequada. KÁTIA DI FEDERICO explica que desde o ano 180 
passado os pais foram convidados, em vários horários para conversas com as famílias sobre 181 
as mudanças das crianças para outros espaços. Explica que nessas reuniões foi apresentado 182 
às famílias um trabalho da Dedic mais voltado para a questão pedagógica. Portanto, acha 183 
possível inserir nessas reuniões já programadas uma apresentação do trabalho 184 
administrativo. A conselheira FABIANA KUHNE diz que como conselheira sempre lhe chegam 185 
indagações e cobranças dos pais sobre: “Ah... eu não sei o que está acontecendo; leva essa 186 
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questão para o conselho”. A mesma explica aos pais que existe um órgão na Dedic que 187 
trata dessa questão e também explica o papel do conselho e sempre fala aos pais que as 188 
professoras também podem responder. Então, também é papel do conselheiro orientar os 189 
pais. Ressalta que não está se eximindo desse papel, mas seria melhor para o conselho que 190 
houvesse mais orientações para as famílias em todos os sentidos e essa reunião ajudaria 191 
nesse sentido de ter os pais mais por dentro do que acontece na Dedic. Em relação ao 192 
conselho, uma vez já tendo o regimento e tudo encaminhado, nossas duvidas estarão 193 
esclarecidas. Acredita que nesse formato fique bom. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA 194 
sugere que seja organizado um material e o mesmo seja inserido nas reuniões pedagógicas 195 
com os pais. CHRISTIANNE TOURINHO acha que precisa ser separadamente. A conselheira 196 
FABÍOLA MACHADO pergunta se já existe uma programação para o “Encontros e diálogos” 197 
para o dia 17 de maio. CHRISTIANNE TOURINHO responde que sim. MARIA APARECIDA 198 
QUINA DE SOUZA diz que a equipe gestora pensará na formatação disso, como por 199 
exemplo, se chama os pais que tem interesse, se valida a nova proposta ou se verifica qual 200 
é o melhor jeito de se fazer na próxima reunião do conselho. Pergunta se todos estão de 201 
acordo e recebe o consentimento do conselho. A conselheira FABIANA KUHNE sugere 202 
colocar as informações no caderno das crianças, mostrando quais são as estâncias e o que 203 
cada um faz na escola, o que é administrativo, o que irá para o conselho ou não. Em 204 
palavras chaves, bem simplificado. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA diz que esse 205 
assunto já tem a ver com o próximo item de pauta. Foi feita uma reorganização da 206 
estrutura de comunicação da DGRH para também suprir as demandas da Dedic. Agora a 207 
Dedic tem uma estagiária de comunicação, Nathalia, desde o mês passado. Na próxima 208 
reunião do conselho iremos trazer o site para a apreciação de todos e mostrar no site onde 209 
estarão às atas, as pautas, porque não somos diferentes de toda a Unicamp, temos 210 
dificuldade de pessoal e a dinâmica é a mesma. Então, temos trabalhado para nos organizar 211 
em relação a isso. Carlos Paraizo, profissional da comunicação da DGRH, fará uma 212 
apresentação do site aqui no conselho e as comunicações serão feitas pelo site. A seguir 213 
passa para o próximo item de pauta: Campanha do uso consciente do estacionamento. 214 
Pergunta quem solicitou esse item de pauta. A conselheira FABIANA KUHNE diz que solicitou 215 
esse item, mas que na verdade, ficou um pouco mais tranqüila, pois logo após a sua 216 
solicitação o Eduardo já enviou um e-mail para o grupo e para a comunidade das regras. 217 
Acredita que é uma ação que tem que ser feita um passo depois do outro, pois no seu ponto 218 
de vista a conscientização do uso do estacionamento não é só para evitar “briga” no nosso 219 
dia a dia. “É uma questão que a escola poderia ter como uma questão de educação, pois a 220 
escola não deve se preocupar só com a educação da criança e também se preocupar com a 221 
comunidade e com qualquer dificuldade que ela tenha ou reflita na sua realidade, tem que 222 
estar também no que a escola tem a acrescentar para a criança como, por exemplo, como 223 
acontece na alimentação regular saudável, se a criança não tem essa alimentação saudável 224 
em casa, tem que haver um trabalho de educação com os pais, pois essa criança vai chegar 225 
à escola e vai ter uma alimentação diferente da de casa e não irá se adaptar. Com o 226 
estacionamento é a mesma linha de raciocínio, pois as crianças estão vendo os nossos 227 
exemplos e a gente não pode parar o carro em qualquer lugar só porque está atrasado, 228 
porque não quer parar longe, infelizmente isso está na cabeça dos pais e se a gente não 229 
cobrar dele qualquer coisa que se queira ensinar para a criança aqui dentro ela não vai ter 230 
suporte, pois ela não tem na vivencia dela. Na verdade foi legal o e-mail do Eduardo e eu 231 
deixei até algumas sugestões de controlar essas questões da locação no e-mail que eu 232 
tenha mandado, mas o que eu gostaria que ficasse como pensamento do conselho e até 233 
para a parte pedagógica é essa questão da participação da escola nessa questão da 234 
alfabetização chegar para a comunidade e se preocupar mais com isso”. MARIA APARECIDA 235 
QUINA DE SOUZA pergunta se alguém que falar algo sobre esse assunto. ELISABETH 236 
GODOY considera que essa questão tenha que abranger a Universidade toda, pois é uma 237 
dificuldade que existe no HC, enfim uma dificuldade geral. CHRISTIANNE TOURINHO explica 238 
que na realidade quem comanda esta questão é a prefeitura. É um trabalho de formiguinha. 239 
A conselheira FABIAN KUHNE diz que sua fala é no sentido do que se pode encaminhar 240 
pedagogicamente enquanto conselho. Uma coisa é a administração do estacionamento que 241 
irá atender as demandas porque agora o estacionamento está organizado. Em geral as 242 
pessoas funcionam assim: “se tem algum problema que não me atende, eu vou reclamar 243 
para algum funcionário e vão ter que resolver meu problema, só que enquanto não resolve 244 
cada um faz o que quer isso é completamente errado”. Isso é preocupante do ponto de 245 
vista pedagógico. Os professores já têm a sua programação de trabalho, o que elas querem 246 
trabalhar. Atividades que as crianças fazem na escola/escola que são tão simples, esses 247 
mini circuitos de transito, jogos dos sete erros, que levam atividades para a casa para 248 
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brincar com a mãe. Indiretamente você “força” a mãe ter outra postura diante do filho 249 
depois. Nesse sentido que a campanha poderia ser mais sutil. CHRISTIANNE TOURINHO 250 
relata que a Dedic teve uma parceria com a Endec, pois a mesma tem um trabalho junto às 251 
escolas. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA diz estar entendendo se a conselheira 252 
Fabiana está sentindo essa dificuldade, essa situação, sugere que a mesma use a lista de e-253 
mails dos pais e reúna-se com mais algumas pessoas e proponha textos pedagógicos 254 
curtos. A equipe pode solicitar para a comunicação ilustrar, como campanha mesmo e após  255 
colocar no site da Dedic  e enviando para os e-mails dos pais. A conselheira FABIA KUHNE 256 
pergunta se a mesma que terá que enviar ao site. MARIA APRECIDA QUINA DE SOUZA 257 
responde que não, que a equipe é que colocará no site e vocês sugerem um texto 258 
educativo. È necessário ver quem, juntamente com você, se dispõe a fazer um texto que 259 
talvez passe no conselho, se o conselho quiser validar. Um texto nessa linha de 260 
conscientização dos pais, mas um texto educativo, sensível, pois você muda a cultura do 261 
enfrentamento com sensibilização, para que se possa por na pagina, mandar por e-mail 262 
para os pais nessa linha educativa, porque hoje nós (Dedic) não conseguiremos fazer ações 263 
no estacionamento, pois há muitas ações a serem feitas no lado de dentro. Então, se tem 264 
essa situação percebida pelos pais iremos fazer, mas o texto tem que vir da comunidade. 265 
Então, você se dispõe a tentar organizar com mais alguém para essa elaboração. A 266 
conselheira FABIANA KUHNE acredita que deveria deixar mesmo um convite na lista dos 267 
pais, porque todos terão ciência que podem dar essa contribuição, pois se ficar só por parte 268 
do conselho acaba ficando muito focado em uma pessoa só e não terá caráter de 269 
representatividade. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA diz que tem que ser uma ação do 270 
conselho, porque a DEdIC já tem muitas demandas. Sugere que a conselheira, reúna os 271 
pais do conselho, troque uma idéia com eles e faça um texto dos pais do conselho, se os 272 
pais quiserem validar, poderão. A DEdIC não pode acolher mais essa demanda da 273 
campanha porque já tem muitas demandas. Então, é uma coisa de pais para pais, 274 
obviamente com a contribuição pedagógica da Dedic, das pessoas que tem esse 275 
conhecimento. É um texto dos pais representantes do conselho. CHRISTIANNE TOURINHO 276 
diz que o estacionamento não é da Dedic e sim da Universidade e quem cuida do 277 
estacionamento é a prefeitura. Desde 2013 a Dedic está lutando para sair esse 278 
estacionamento e foi muito difícil. Foi difícil explicar a importância desses dois patamares e 279 
colocar a cancela. Na realidade o Eduardo conversou e colocou a faixa, mas fez isso como 280 
cidadão e servidor que está presente. Acha que agora deveria ser uma ação do Conselho. A 281 
conselheira FABIANA KUHNE diz que como não são sós os pais da Dedic que usam o 282 
estacionamento, tem muita gente que estaciona aqui para usar o HC, alunos, médicos e 283 
funcionários a campanha não irá conseguir atingir o publico inteiro, se tiver somente essa 284 
iniciativa dos bilhetes na agenda das crianças. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA diz que 285 
essa foi à ação que o Eduardo fez juntamente com várias denuncias para a prefeitura e 286 
passando e-mail para a Unicamp toda. A conselheira FABIANA KUHNE pergunta se enquanto 287 
conselho, não se pode fazer uma solicitação para a prefeitura dizendo o que estamos 288 
observando e que gostaríamos de um posicionamento deles a respeito de uma medida, 289 
porque o conselho tem esse direito. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA responde que 290 
sim. A conselheira FABIANA KUHNE relata que “quando a gente quer sair do 291 
estacionamento, se tem algum carro no balãozinho da frente querendo fazer a conversão 292 
fica fácil de você entrar, mas se não tem nenhum carro nesse balão, quem está vindo ali do 293 
Banco do Brasil, vem a quase 100 km/h. E ai por causa da esquina a gente tem que dar 294 
uma entradinha com o carro para ver se dá para passar ou não. Como está aumentando 295 
muito o numero de transito de pessoas aqui, acho que seria importante uma tartaruguinha 296 
ou lombada, porque a placa está clara que é 40 km. É uma questão de segurança. Se isso 297 
compete à prefeitura, acho que como conselho é pertinente fazer essa solicitação”. MARIA 298 
APARECIDA QUINA DE SOUZA diz que alguém propõe o texto explicando a situação e passa 299 
para o Conselho avaliar e assinar. Se não tiver acordo com alguma parte do texto, poderá 300 
ser feita avaliações e no final a validação. Todos assinam e a conselheira Fabiana envia para 301 
a prefeitura. No documento terá que estar discriminado tudo que tem, os problemas e até 302 
quais  os perigos e os incômodos que a conselheira está observando. Discriminar para que 303 
todos possam assinar e a conselheira possa enviar para a prefeitura. Acho que não tem 304 
problema nenhum. A conselheira FABIANA KUHNE pergunta se é para apresentar as opções 305 
de texto para a próxima reunião. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA responde que sim, 306 
pois será preciso a validação do texto na reunião. São duas coisas: um texto para os pais e 307 
um geral que é dessa avenida que você se referiu. Diz também que houve muita dificuldade 308 
para essa cancela e o que o Eduardo colocou no e-mail é fato. Desse assunto foram tiradas 309 
duas ações: elaboração de dois textos. Um texto como se fosse um abaixo assinado para 310 
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enviar para a prefeitura e um texto para enviar aos pais no sentido de educação para o 311 
transito. Com relação ao quanto cabe ao pedagógico inserir esse assunto, as pedagogas 312 
podem avaliar no dia a dia das crianças. Segue para o próximo assunto da pauta: 313 
documento de recesso escolar e 1/3 de formação. Pergunta quem fez a solicitação da 314 
pauta. CHRISTIANNE TOURINHO diz que foi o conselheiro Danilo Negreti. MARIA 315 
APARECIDA QUINA DE SOUZA informa que o conselheiro Danilo justificou a ausência.  316 
Destaca que a Dedic tinha um foco histórico de “cuidado”, mas hoje está caminhando cada 317 
vez mais para a educação. Todos vêm acompanhando a história do credenciamento. Fomos 318 
buscar o credenciamento junto à prefeitura de Campinas, porque é o município que cuida da 319 
Educação Infantil. Ficamos meses esperando um retorno da prefeitura para no fim eles 320 
dizerem que não possuem competência para credenciar uma creche/escola universitária, 321 
porque nós somos estado e estamos hierarquicamente acima do município. Porém, a 322 
competência da Educação Infantil é do município. Diante dessa resposta da prefeitura, o 323 
Prof. Tadeu, chegou a conversar com a Secretaria de Educação Municipal e disse: “então, 324 
vamos para o estado”. O estado disse que esse assunto é do município. O município ficou 325 
estudando essa questão e disse: ”esse assunto não é conosco, é com o estado”. Quando 326 
voltamos para o estado com todo esse histórico eles disseram: “tudo bem, então nós vamos 327 
credenciar”. Passaram para nós todos os requisitos do credenciamento e também a 328 
tranqüilidade de que uma vez os documentos estão protocolados naquele órgão, eles 329 
ficariam estudando e verificando se tudo está de acordo, teve-se o inicio do processo de 330 
credenciamento. Portanto, as unidades da Dedic podiam funcionar, porque estavam em 331 
regime de credenciamento e não teria nenhum problema em relação a isso. E para isso a 332 
Secretaria mandou uma série de requisitos que temos que atender. Um dos requisitos é um 333 
novo regimento da Dedic inteira, numa visão inteira de escola, dentro das leis do MEC e da 334 
LDB. Então é isso que a Procuradoria Geral está fazendo e já está terminando. O primeiro 335 
passo é o regimento  da Dedic, pois não se pode fazer uma coisa sem ter essa primeira 336 
pronta, como se fosse o pilar da casa. Então, a Procuradoria Geral está terminando de 337 
redigir o documento e a Procuradoria terminando, junto vem o recesso e o 1/3 de formação. 338 
É uma experiência nova, pois não existe creche universitária nesses moldes no estado de 339 
São Paulo. A USP e a UNESP já nos procurou, pois parece que a gestão de lá não há 340 
interesse de fazer o que nós estamos fazendo, ou seja, é uma experiência que a Unicamp 341 
está levando a diante e ela é única nisso por enquanto. Então a gente tem uma serie de 342 
dificuldades. A Procuradoria Geral teve que olhar tudo isso, uma creche /escola, mas no 343 
contexto da Universidade. Ela terá que obedecer às leis maiores federais, estaduais e as 344 
locais. Ela vai acontecer no âmbito da Unicamp e a Unicamp tem autonomia universitária e 345 
autonomia de gestão. Tudo isso tem que estar em consonância com o que é a Unicamp. 346 
Todo regimento feito na Unicamp é aprovado pelo Consu. O conselheiro do Consu também 347 
tem o papel de analisar e verificar se tudo está bem e se tem coerência com a dinâmica da 348 
instituição. Dr. Octacílio, procurador geral da Unicamp, convocou em janeiro uma reunião 349 
com as coordenadoras para falar do regimento. Estava todo mundo de férias. Fez uma 350 
convocação para dar os encaminhamentos.  Eu sei que é angustiante para vocês, mas para 351 
é para nós também, porque a gestão também quer terminar o mais rápido possível. Quando 352 
se fechar o regimento, poderá ser fechada a normatização de 1/3 de formação e recesso. 353 
Iremos fechar tudo de uma só vez. Outra questão importante para balizar isso é que nós 354 
fizemos um estudo de toda a Dedic, junto com uma legislação da educação que fala sobre a 355 
infraestrutura. Foi feito um estudo junto com a Bernadete, coordenadora do Planes, um 356 
estudo de toda a Dedic referente aos espaços das salas, da capacidade metragem por 357 
criança, modulo criança/adulto, quantidade de professoras e quantidade de estagiários. 358 
Hoje temos o retrato dessa situação, da qual precisamos ajustar, onde está correto e legal e 359 
onde não está. Então, nós conseguimos fazer todo esse estudo para balizar essas 360 
deliberações. A Procuradoria Geral termina a redação, passa para o reitor e assim será 361 
decidido se haverá uma deliberação do reitor ou se será via CAD. Isso será deliberado nas 362 
câmaras maiores. Se não ocorrer assim, correremos o risco de alguma coisa não se 363 
perpetuar. A conselheira FABÍOLA MACHADO pergunta se existe um prazo para que saia das 364 
mãos do reitor e seja encaminhado para a CAD ou Consu, ou será para os dois. Pergunta 365 
também se o Dr. Octacílio deixou algum prazo e se há um rascunho desse regimento, pois 366 
acredita que muitos embates são porque existem muitas promessas. Enquanto 367 
representantes das professoras, pergunta também se esse ano haverá o recesso, pois foi 368 
falado que na abertura do curso de especialização, o reitor Tadeu disse que sim. Portanto, 369 
criou-se uma expectativa muito grande para que julho agora já tenha o recesso. Acha que 370 
isso é uma das questões que deixam as professoras bem preocupadas. MARIA APARECIDA 371 
QUINA DE SOUZA diz que o reitor falou no curso e a gestão está trabalhando para que isso 372 
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saia e se concretize. Destaca que quem estabelece para a Procuradoria Geral é só o reitor. 373 
Depois da validação desses documentos com o reitor, haverá uma analise desses 374 
documentos para saber se será resolução ou deliberação CAD. O que agora irá passar pelo 375 
CONSU é o regimento, pois todo o regimento da Universidade vai para a pauta do CONSU, 376 
no qual o mesmo pode ser destacado ou não. As deliberações, as decisões de que o recesso 377 
de como o recesso funcionará serão assim e 1/3 de formação também. Isso são 378 
deliberações ou resoluções. Na resolução, o reitor resolve e o mesmo tem autoridade para 379 
isso. Que para que a partir de determinada data irá se seguir tais regras. Uma deliberação 380 
CAD passa pela câmara de administração que é coordenada pelo reitor com a participação 381 
dos diretores de unidade, representações discentes, representação dos funcionários e todas 382 
as representações. É uma instancia anterior ao Consu, que é mais democrática. Tem mais 383 
peso uma deliberação CAD. A conselheira FABÍOLA MACHADO pergunta se o reitor só pode 384 
fazer uma deliberação, resolução, depois que o regimento passar pelo Consu. MARIA 385 
APARECIDA QUINA DE SOUZA diz que o reitor tem competência delegada para dar o “A’” de 386 
referendo, mas ele pode passar pelo Consu. A conselheira FABÍOLA MACHADO pergunta há 387 
quanto tempo o documento foi para a Procuradoria Geral e há quanto tempo o mesmo se 388 
encontra lá. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA responde que final do ano passado. A 389 
conselheira  FABIANA KUHNE pergunta se ninguém pode dar uma “cobrada” nessa questão. 390 
MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA diz que fez isso ontem, inclusive, pois é uma angustia 391 
da comunidade, do conselho e da gestão também. A procuradora que está cuidando desse 392 
documento disse que iria agilizar isso essa semana. Então, estamos atuando nesse sentido, 393 
pois a Procuradoria Geral tem também várias questões tão importantes quanto as nossas, 394 
mas a gestão está acompanhando essa questão de perto, porque para nós também é muito 395 
importante. ADEMIR DE MARCO diz que o trabalho da Procuradoria Geral é muito cuidadoso, 396 
pois eles consultam muitas leis e artigos para poderem responder. Foi dito aqui pela 397 
coordenadora da DGRH, Maria Aparecida, que isso que eles estão fazendo é algo novo na 398 
Unicamp e por mais que tenhamos indicativo técnico, eles possuem a norma técnica. O Dr. 399 
Octacílio pediu para ainda não passar o que ainda está em estudo, pois poderá não ser 400 
aprovado e gerar mais discussões ainda. Portanto, quando o regimento estiver pronto, é 401 
para ter o trabalho do regimento do conselho e nesse regimento estarão definidos quais são 402 
as funções do conselho desta escola/Unicamp. O conselheiro TAIGOR MARTINO concorda 403 
com relação ao trabalho da Procuradoria Geral, no sentido que se precisa mesmo haver um 404 
trabalho técnico e que se há um olhar do ponto de vista do trabalho técnico da 405 
Procuradoria, isso é importante. “A Procuradoria Geral faz e passa para a CAD, mas tem 406 
uma coisa que a gente tem passado em branco que é do conselho de escola poder apreciar 407 
antes da reunião a documentação. Não é só uma posição da escola, tem a reivindicação da 408 
escola, questão do recesso, questão que também é importante. É uma pauta colocada em 409 
uma reivindicação salarial votada por toda a Unicamp. Essas questões devem caminhar, 410 
pois é um interesse de toda a comunidade. O Conselho da Dedic é um espaço muito 411 
importante para verificação desses documentos antes deles passarem pelo conselho da 412 
Universidade. O conselho está atuando para resolver um problema que é o regimento e a 413 
forma de discutir o recesso, 1/3 de formação, enquadramento e o credenciamento, mas se 414 
não tiver de acordo com o movimento, com as reivindicações de todos os trabalhadores da 415 
Unicamp, o problema é simples assim. Já foi encaminhado aqui que a gente quer ver os 416 
documentos da PG antes de enviar pra a reitoria. Acho que isso vai conduzir para uma 417 
votação, que será cumprida ou não pela gestão da escola”. Pergunta se a reitoria não irá 418 
debater com o conselho de escola. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA diz que não cabe 419 
se é cumprir ou não. O documento foi para o reitor e o mesmo encaminhou para a 420 
Procuradoria Geral. Isso está fora da nossa alçada. Foi enviado o regimento da Dedic e não 421 
cabe ao conselho e sim à direção máxima da Universidade. O conselho define o regimento 422 
do conselho. Porém, como irá funcionar o conselho da Dedic inteira, como ela irá funcionar, 423 
a razão dela existir, o que ela vai se tornar é uma decisão da reitoria, órgão máximo da 424 
Universidade e não uma questão de conselho. O conselheiro TAIGOR MARTINO pergunta se 425 
a reitoria será democrática debatendo esse regimento com o conselho e se o conselho não é 426 
uma autoridade institucional administrativa que irá validar isso. Seria mais democrático 427 
debater com o conselho dentro da escola o 1/3 de formação, o credenciamento e todas as 428 
especificidades da pauta. Pergunta novamente se a reitoria irá fazer um debate com o 429 
conselho. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA entende que já está bem debatido. O 430 
conselheiro TAIGOR MARTINO não concorda, pois entende que não está bem debatido. 431 
MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA diz que o conselho apresentou a necessidade de um 432 
retorno de tudo que já foi debatido, discutido e solicitado, inclusive, em uma reunião com o 433 
reitor. Esclarece também que foi feita uma reunião ampla com o reitor com a presença do 434 
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pessoal do STU e da Dedic. Uma reunião ampla com uma serie de reivindicações, inclusive 435 
essas que o conselheiro Taigor está apontando. Agora o que está faltando é a concretização 436 
disso, pois a etapa da requisição dos debates, dos requisitos já está vencida e em outra 437 
estância, está na Procuradoria Geral. A Procuradoria Geral irá analisar se tudo o que está 438 
pedido pode ser feito daquele jeito mesmo compromissado, e que o entendimento é que 439 
agora já estão na fase final, vindo para o conselho para o conhecimento de todos, pois 440 
senão irá se voltar para trás nessa questão. A conselheira FABIANA KUHNE pergunta que 441 
uma vez que já está claro que passará no Consu, se existe professoras atuando no Consu, 442 
pois não sabe se tem categoria de pais e de alunos. MARIA APARCEIDA QUINA DE SOUZA 443 
responde que tem representações de funcionários. Explica que “quando tem alguma 444 
questão, se consulta em uma pauta CAD/CONSU e está lá a pauta para os conselheiros. Os 445 
conselheiros, se acharem, que tem duvidas com aqueles itens fazem o destaque para ser 446 
discutido. Dependendo do assunto que se põe na pauta, devemos torcer para que não tenha 447 
destaque, pois o assunto que não tem destaque significa que o conselheiro não tem duvida. 448 
É submetido à votação e tudo continua. Agora tem que pensar bem o destaque e para quê? 449 
Se ele está na pauta, todos têm que torcer para que vá, porque às vezes o destaque pode 450 
significar uma retirada de pauta, alegando que algo não está bom, que não está de acordo 451 
ou está incoerente.” A conselheira FABIANA KUHNE acredita que talvez seja o momento 452 
nessa reunião com o reitor que fosse criada indicações para montar o regimento. Acha que 453 
há motivos para aflição, já que o regimento está atrelado ao credenciamento e a 454 
Universidade também tem mais pressa. MARIA APARAECIDA QUINA DE SOUZA diz que será 455 
preciso seguir todas aquelas leis e normas já mencionadas. A conselheira FABIANA KUHNE 456 
diz que sua única duvida em relação a essa questão é sobre: quando se envia o documento 457 
para a Secretaria de Educação, se há o esclarecimento de quem são as pessoas que fazem 458 
que organizam, quem são os professores, quem é estagiário, quem é o diretor pedagógico e 459 
diretor administrativo. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA diz que eles solicitaram um 460 
quadro geral e isso já foi enviado. A conselheira FABIANA KUHNE entende que se a Dedic 461 
precisa de um regimento para enquadrar ao credenciamento do estado, pergunta qual é o 462 
entendimento da Dedic dentro da escola. Acredita que se o regimento da Dedic for uma 463 
coisa muito “engessada”, todos os direitos dos funcionários em relação à escola irão ser 464 
perdidos e “engessados” nesse momento. Sendo depois difícil melhorar alguma coisa. Em 465 
relação a ir para o Consu tem um caminho com relação à Dedic em si. Questiona o que está 466 
sendo conversado e que nesse ponto, deveria ter mais espaço para os funcionários. MARIA 467 
APARECIDA QUINA DE SOUZA entende que o papel do regimento é atender todas as 468 
normativas legais de funcionamento. Reitera que todos também estão ansiosos para que 469 
saia e no momento em que sair todos esses documentos, se terá clareza de todas as coisas. 470 
Inclusive, do que será o futuro da Dedic em termos dentro da Universidade, qual é o papel 471 
dela, questão da cultura, até para trabalhar com os próprios pais que às vezes não tem essa 472 
visão de educação e ainda possui a visão do cuidado. É um trabalho de anos fazendo com 473 
que a Dedic vire um espaço educativo de fato. Isso é um trabalho missionário e será de 474 
gerações. De todos esses documentos é o primeiro documento, porque a Universidade é 475 
dinâmica e talvez lá na frente precise de um regimento, de uma deliberação, mas terá que 476 
ter o primeiro. CHRISTIANNE TOURINHO relata que a própria Diretoria de Ensino nunca 477 
homologou uma creche universitária. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA considera que o 478 
importante é que esta se caminhando. A conselheira FABÍOLA MACHADO pergunta que 479 
como terão que aguardar o regimento da escola para se fizer o regimento do conselho, se 480 
continuará acontecendo às reuniões do conselho, como as mesmas estão sendo realizadas. 481 
MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA responde que o fato de não haver feito um regimento, 482 
não quer dizer que o conselho não tenha legitimidade para existir. O regimento organiza o 483 
funcionamento. A conselheira FABÍOLA MACHADO diz que na primeira apresentação do 484 
conselho foi dito: “as funções do conselho são quatro: função deliberativa, função 485 
consultiva, função avaliativa e função avaliadora. Nesse momento a gente assume que só 486 
está com a função consultiva e mobilizadora. Então, a gente não consegue nem avaliar e 487 
deliberar as coisas ou a gente assume que pode deliberar assuntos aqui, coisas para serem 488 
deliberadas e coisas para serem avaliadas também. Então isso é outra grande questão do 489 
conselho. A gente traz uma questão que é de avaliação, por exemplo: como ficam as 490 
professoras em dias de curso? Eu entendo que isso seja uma função de avaliação e nesse 491 
momento a gente não tem capacidade para fazer isso. Então, a gente assume a função só 492 
de consultiva e mobilizadora ou a gente vai manter até sair o regimento do conselho a 493 
função consultiva, avaliativa e mobilizadora?”. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA explica 494 
que quando se consultou esse modelo de conselho estavam olhando o modelo do município. 495 
A conselheira FABÍOLA MACHADO diz que é o “Programa Nacional de fortalecimento dos 496 
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conselhos escolares”. É um modelo que existe nos municípios, mas é um documento 497 
Nacional dos Conselhos Escolares de estratégia da educação democrática publica e foi 498 
escrito em 2004. Então, se disserem que o conselho não tem função avaliativa agora, não 499 
se traz questão de avaliação para o conselho. Agora se for função do conselho continua-se 500 
fazer as reuniões nesse modelo. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA acredita que sempre 501 
terá que haver uma avaliação e sempre é feita a prepauta. Tem que ser avaliado o que cabe 502 
ou não ao conselho. Algumas questões que vem para a pauta, muitas vezes são questões 503 
internas da gestão e não do conselho. Pode-se fazer um debate do que é conselho. Acredita 504 
que o próprio conselho irá fazer isso, pois é uma dinâmica natural. Na CAD e na CEPE 505 
surgem assuntos e o próprio grupo diz: “Esse assunto não cabe aqui, a gente mesmo filtra 506 
alguma coisa na hora da pauta, mas isso não é objetividade, uma atuação focada, mas até 507 
essa identificação nós vamos achar”. A conselheira FABIANA KUHNE acredita que se todo 508 
esse caminho de regulamentação por parte da Universidade até chegar ao regimento do 509 
conselho for muito demorado, ficará muito difícil para o conselho trabalhar nesse meio 510 
tempo, sem ter alguma coisa que norteie a sua ação. Independente do regimento oficial do 511 
conselho se tem que continuar trabalhando em cima disso para que o conselho tenha como 512 
basear o seu trabalho. Mesmo que no regimento final essas coisas não forem contempladas, 513 
o conselho precisa ter algo claro para o dia a dia do seu trabalho. São questões importantes 514 
para o trabalho de o conselho render, pois de uma forma ou de outra o conselho representa 515 
os pais e os mesmos cobram uma resposta. Tem que se pensar no mínimo em uma 516 
organização do conselho independente do formato que ele terá, pois está fazendo muita 517 
falta esse regimento. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA diz que já foi levada essa 518 
questão para a Procuradoria Geral e que semana que vem já estará na mão do reitor.  O 519 
conselheiro TAIGOR MARTINO diz “não concordo com essa posição e nem com a posição da 520 
PG, pois todos que estão no conselho querem contribuir com a Dedic, quer ser presente e 521 
atuante, mas o conselho precisa de espaços de deliberação e esses espaços têm que ser 522 
respeitados, o qual não está acontecendo. O conselho quer discutir esse documento, antes 523 
que ele vá para a CAD, pois foi votado e deliberado isso. É importante que você que 524 
trabalha mais perto desse pessoal faça uma ponte, está cumprindo seu trabalho, está 525 
correto. A posição da PG é que o conselho de escola, só vai discutir o regimento, não tem 526 
acordo com isso e acho que as pessoas que estão aqui participando do conselho também 527 
não têm. Acho que as pessoas que estão aqui participando, elas querem discutir a Dedic em 528 
conjunto. Então, acho que a gente podia encaminhar aqui que a gente quer perguntar para 529 
a PG, que a gente quer discutir esses documentos antes de enviar para a CAD e queremos 530 
saber o porquê a PG acha que não. Nós queremos uma resposta da PG e a partir dessa 531 
resposta a gente pode começar um dialogo com a própria Procuradoria, porque eu discordo 532 
dessa colocação de celeridade, todos nós queremos que as coisas aconteçam, mas 533 
queremos que elas aconteçam de forma rápida e adequada e as demandas que estão sendo 534 
colocadas, senão não adianta. Eu gostaria de pedir para que o conselho questionasse a PG 535 
do motivo do por que nós não podemos discutir o regimento antes dele ir para a CAD”. 536 
MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA diz que quando se levantou o material de 537 
credenciamento para a Secretaria de Educação, observou-se que a Dedic já tinha um 538 
regimento antigo, mas que está vigente, pois não havia o outro. O regimento antigo não 539 
pauta as questões da educação. Quando a Secretaria viu aquele regimento, ela disse que o 540 
mesmo precisava ser alterado. Nós estamos alterando conforme a exigência da Secretaria 541 
de Educação. Se não houvesse essa exigência o Conselho não estaria discutindo o 542 
regimento da Dedic. O que estava vigente era o outro regimento. Diz não estar entendendo 543 
essa discussão, essa polemica em torno disso, pois o que está sendo feito é um ajuste da 544 
documentação de acordo com uma exigência da Secretaria de Educação para a finalização 545 
do credenciamento. O regimento está desatualizado, mas ele já existe, sempre existiu. 546 
Dentro do regimento da Dedic está o regimento do conselho. Portanto, a Dedic não está 547 
sem regimento nenhum, ele já existe, o que está sendo feito é uma modificação desse 548 
regimento em função das exigências da Secretaria de Educação. O conselheiro TAIGOR 549 
MARTINO entende que a presidente do conselho, em sua fala coloca que está sendo 550 
discutida a questão do recesso, toda a parte de 1/3 de formação, enquadramento das 551 
professoras e do credenciamento e que a mesma coloca isso a partir do regimento da Dedic. 552 
MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA esclarece que é porque o regimento é requisito para o 553 
credenciamento. O conselheiro TAIGOR MARTINO acredita que exatamente por isso o 554 
conselho precisa analisar o regimento, pois se toda a reivindicação como: 1/3 de formação, 555 
enquadramento e recesso irá valer para fazer o documento que é o regimento, o conselho 556 
tem que ver esse documento justamente para poder discutir e saber como encaminhar essa 557 
reivindicação que é de toda a categoria da Unicamp. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA 558 
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explica que essas reivindicações já foram feitas junto ao reitor. Portanto, já se está um 559 
passo a frente. O reitor já tem ciência de tudo isso. Todos sabem o que a comunidade quer, 560 
pois já foi realizada reunião com o STU e as professoras já apresentaram. Portanto, o 561 
documento já foi encaminhado. Então, as bases de 1/3 de formação, do recesso, já esta 562 
tudo discutido, o requisito disso e o reitor tem tudo isso. Agora para formalizar isso em 563 
termos de deliberação ou resolução, tem que se finalizar o credenciamento na Secretaria do 564 
Estado. Finalizando o credenciamento sai às documentações de acordo com o que foi 565 
reivindicação e que o reitor decidiu que irá implantar, frente às reivindicações feitas. Então, 566 
isso já está consolidado, não tendo que voltar para uma nova discussão, pois já foi discutido 567 
e rediscutido. Foi enviado à Procuradoria Geral o documento com essas reivindicações. 568 
Agora é aguardar a resposta da Procuradoria em relação a isso. A conselheira FABIANA 569 
KUHNE entende que toda essa discussão se dá em relação de como democratizar o papel da 570 
Instituição. Em seu ponto de vista a Dedic surgiu por uma demanda dos funcionários da 571 
Unicamp e à medida que essa escola foi crescendo, tomando forma, se tornou necessário 572 
que ela fosse regulamentada por um órgão perante a Universidade. Começou com uns pais 573 
funcionários se revezando para cuidar das crianças. A conselheira LIGIA MELLO diz que esse 574 
cuidado nunca foi feito pelos pais. Sempre foi funcionário da creche. A conselheira FABIANA 575 
KUHNE diz que “ ouviu isso em estórias, mas que foi uma reivindicação dos pais, porque a 576 
questão da apropriação da Dedic surgiu com uma necessidade dos pais, mas não é tão mais 577 
dos pais e tem que regulamentar. A Universidade está cuidando, mas como é que vai haver 578 
uma confiança, uma conversa com esses pais para que os funcionários saibam que a 579 
regulamentação está sendo feita de forma democrática? Então, talvez o que está afligindo 580 
todo o conselho, todas as pessoas que dependem da Dedic é por mais que a Dedic é um 581 
órgão e tenha que mandar esse documento para poder efetivar o credenciamento, isso está 582 
sendo feito só pela Dedic. Institucionalmente está correto, mas em relação ao que a Dedic 583 
representa para os funcionários faltou ouvir. Acho que é essa insegurança que está gerando 584 
todo esse tumulto. Será que nós fomos ouvidos, o que será que está no regimento que 585 
pode ser contra ou a favor do que a gente precisa, pois se não tiver um momento de 586 
trabalhar isso antes de enviar o regimento, tem que ver se vai ter efeito depois e de que 587 
forma? Trazendo o STU, pauta no Consu, fazendo um movimento de pais aqui na porta? 588 
Então, a gente tem que trabalhar antes”.  MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA acha que é 589 
muito pelo contrário, pois o credenciamento da Dedic foi uma decisão dessa gestão para 590 
beneficiar os pais. A conselheira FABIANA KUNE considera que não, pois foi pela questão da 591 
LDB. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA esclarece que a USP não irá credenciar e que as 592 
crianças a partir de quatro anos, os pais terão que procurar outra escola. A Unesp é a 593 
mesma coisa. Não vão ter como conversar e estão discutindo a diminuição do auxilio 594 
criança, inclusive até a idade de quatro anos. Pergunta, quer mais escuta do que essa para 595 
atender os pais da Unicamp. É uma estrutura imensa e que a gestão está fazendo de tudo 596 
para garantir esse beneficio, esse direito para os pais terem a tranqüilidade de ter os filhos 597 
aqui. Portanto, precisa-se também tomar cuidado de querer muita coisa e perder o que já 598 
se tem. É necessário amadurecer as conquistas e dar valor ao que já tem, porque na 599 
verdade o credenciamento irá atender uma demanda dos pais. O regimento é uma forma de 600 
se conseguir isso o mais rápido possível, pois é uma formalização legal de uma série de 601 
coisas que não vão impedir direito e conquistas, muito pelo contrário. É olhar como é a 602 
legislação do MEC. Como tem que cumprir a LDB com as normas da Unicamp, não será em 603 
nível de outras demandas internas, mas foi colocada na Procuradoria Geral a solicitação. 604 
Portanto, é esperar uma resposta da Procuradoria. As conquistas aconteceram, mas agora 605 
temos que consolidar essas conquistas fazendo acontecer e nesse sentido o tempo é 606 
importante. ADRIANA BARONE diz que o foco da Dedic é a criança. Então, desde a LDB e 607 
ECA, leis regulamentadoras, o foco é a criança. Aqui na Dedic as professoras estão por 608 
causa disso e toda administração é em torno disso. Lógico que a família é nossa parceira, 609 
mas não se pode esquecer que aqui o foco é as crianças. A vaga é da criança. MARIA 610 
APARECIDA QUINA DE SOUZA se reporta a mais um item da pauta. A prefeitura atendeu 611 
imediatamente a solicitação da Dedic e mais uma vez o Eduardo fez uma ação muito 612 
proativa na prefeitura, no sentido de falar da especificidade desse lugar. Esse é o primeiro 613 
lugar que a prefeitura priorizou depois da enchente. A reforma não irá demorar muito, pois 614 
já está bem adiantada. Remete-se aos informes: solicitação da conselheira Fabiana 615 
(demanda de uma mãe). A conselheira FABIANA KUHNE diz que na verdade essa discussão 616 
acabou já sendo feita hoje, que é a questão da comunicação. Nesse caso especifico a 617 
mesma colocou como demanda de uma mãe, porque primeiro aconselhou a mãe que 618 
encaminhasse o assunto à direção e com a resposta da direção o assunto seria discutido 619 
aqui no conselho. “O assunto que a mãe solicitava já havia sido tratado na primeira reunião 620 
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no inicio das aulas e eu não estava presente. É mais para ensinar o caminho para as 621 
pessoas”. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA passa para o segundo informe: avaliação da 622 
palestra realizada no dia 22 de março sobre criança e consumo. Pergunta se alguém quer 623 
falar sobre assunto. A conselheira PATRICIA DE ARAÚJO relata que estava presente e que a 624 
palestra foi muito boa. Diz que não dá para explicar o que eu viu, o que ouviu, mas foi 625 
esclarecedor e perfeito. CHRISTIANNE TOURINHO diz que todos ficaram frustrados porque 626 
havia poucos pais. ADEMIR DE MARCO pergunta como foi feita a divulgação da palestra. 627 
SIMONE RODRIGUES responde que foi via bilhete e que a palestra foi muito bem divulgada, 628 
mas só houve a presença de 13 pais. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA diz que a equipe 629 
trouxe essa pessoa (palestrante) de Brasília e que essa informação, talvez tenha que ser 630 
inserida nas campanhas de divulgação. A conselheira PATRICIA DE ARAÚJO acredita que 631 
também se pode pensar em um melhor horário como, por exemplo, depois do horário da 632 
visita ou talvez as 13h00. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA diz que irá ser feita uma 633 
enquete.  A conselheira FABIOLA MACHADO comenta que conversou com uma mãe e que a 634 
mesma elogiou muito a palestra. Sugere que talvez para o próximo ano se comece a 635 
divulgação desde o começo do ano, ou seja, divulgar com mais antecedência. A conselheira 636 
PATRICIA DE ARAÚJO acredita ser importante fazer a enquete com os pais para ver qual o 637 
melhor horário. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA destaca também a importância de se 638 
mandar e-mail para os pais e perguntar qual o melhor horário para as palestras. A 639 
conselheira PATRICIA acredita que a comunicação pelo caderno é melhor, pois ele vai e 640 
volta e os pais sabem que tem que dar uma resposta.  MARIA APARECIDA QUINA DE 641 
SOUZA pergunta se essa comunicação pode ser feita pelo caderno. Todos concordam. 642 
CHRISTIANNE TOURINHO responde que realmente a equipe ficou de fazer isso, mas o 643 
problema é com as pessoas que irão dar as palestras, pois nem sempre elas têm o horário 644 
que a equipe deseja. “O Pedro Hartung, ele poderia estar falando aqui, porque ele tem 645 
família aqui e ele vem de sábado e domingo. Só que ele foi chamado por um conselho em 646 
Brasília e em seu lugar veio a Maria Helena que é uma psicóloga de São Paulo. Ela veio de 647 
São Paulo para poder cobrir a ausência do Pedro. Na realidade todo mundo que a gente 648 
fala: olha, você pode vir? Eles falam que tem horário especifico, esse é o problema, pois o 649 
certo seria manhã, tarde e final da tarde”.  MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA considera 650 
que nesses casos pode haver uma negociação.  CHRISTIANNE TOURINHO diz que ficou 651 
constrangida, porque 13 famílias é pouco. A equipe percebeu que não pode marcar esses 652 
eventos para depois do feriado. ELISABETH GODOY considera que o fato de ser após o 653 
feriado, colaborou muito com as ausências. Porém, existe um fato que prejudicou também 654 
que foi por ser seguido das “boas vindas” e as famílias não conseguiram se organizar para 655 
sair, pois já tinham justificado a saída do setor no dia das “boas vindas”. Outro motivo 656 
também é o tema, pois algumas famílias são muito resistentes a esse tema, porque a 657 
própria família é consumista. Esse tema precisa ser inserido mais vezes. A equipe deve 658 
inserir mais, fazer mais propostas, insistir mais, pois é uma questão muito importante. A 659 
conselheira FABIANA KUHNE diz “como mãe acredito que é um assunto extremamente 660 
importante, mas esse assunto, também, falando como mãe, iria gerar um conflito 661 
gigantesco, porque meu filho chega da escola onde cada criança tem uma mochila com um 662 
personagem diferente e ele quer igual, ou é do Bob Esponja, do Super Herói, tem uma 663 
porção de consumo nisso. Em casa ele assiste TV, o desenho pode ser apropriado para a 664 
idade dele, mas terminou os desenhos vêm àqueles comerciais. Por mais que eu imagine e 665 
veja o quanto é importante o tema sobre consumo, essa palestra vai me colocar contra a 666 
parede”. A conselheira PATRÍCIA DE ARAÚJO diz que é pelo contrário, pois a psicóloga te 667 
apóia, ela te acolhe e te ajuda. ADEMIR DE MARCO diz que fora essa questão da 668 
propaganda, o comportamento dos pais, por exemplo: “no supermercado aquele carrinho 669 
para a criança. Você quer exercício maior de consumo do que esse?”. MARIA APARECIDA 670 
QUINA DE SOUZA diz que a propaganda é direcionada para a criança, pois quem faz o pai 671 
consumir é a criança. Quando o Pedro Hartung veio dar formação para as professoras, a 672 
equipe achou importante também trazer para os pais. A conselheira ROSANA ARANHA relata 673 
que já houve uma palestra com  Raquel korbely ( mãe da Dedic e atua também no Instituto 674 
Alana) e a preocupação também era essa: “nossa, vai ser uma facada no nosso peito, o que 675 
será que a gente está fazendo de errado?”. Não, pois a condução da palestra é diferente é 676 
mais a conscientização, porque a sua duvida pode ser esclarecida. Foi muito rica essa troca 677 
com as famílias. A conselheira FABÍOLA MACHADO pergunta se a Unicamp faz um 678 
investimento dessas palestras e se a mesma teve um custo. MARIA APARECIDA QUINA DE 679 
SOUZA responde que nesse caso, não. CHRISTIANNE TOURINHO esclarece que foi uma 680 
parceria com o Instituto Alana. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA esclarece que esse 681 
Instituto tem um papel social, mas algumas palestras quem patrocina não só para a Dedic é 682 
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o GGBS. A Dedic não tem orçamento para isso. Tudo que se faz em torno disso é via 683 
patrocínio GGBS, pois o GGBS tem vários convênios com várias instituições. Ele tem uma 684 
conta na FUNCAMP que é auditada pelo Tribunal de Contas também. Ele patrocina algumas 685 
ações dentro da Unicamp na área de benefícios. Então, a gente teve a formação com as 686 
duas professoras italianas e a Professora Mairise via GGBS. Recorre-se ao GGBS para esse 687 
tipo de questão. O importante é ver e entender como funciona o orçamento da 688 
Universidade, o que vem de onde vem o dinheiro da Universidade e como ele é 689 
administrado. Ele é aprovado pela comissão de orçamento e patrimônio, depois é aprovado 690 
pelo Consu. Tudo que é feito é formalizado em processo e auditado pelo Tribunal de Contas. 691 
Todos nós que trabalhamos na decisão desses recursos a qualquer momento, podemos ser 692 
punidos se não cumprirmos legalmente as coisas. A Universidade ela é muito auditada. 693 
Então, o orçamento que vem para a Dedic executar, tem que ser todo justificado. Tem que 694 
bater a conta, caso contrário, nós respondemos via Tribunal de Contas e assim 695 
sucessivamente. Diferente do raciocínio da escola que trabalha com APM (Associação de 696 
Pais e Mestres), com outro dinheiro que não vem do estado. Essa não é a nossa realidade. 697 
O dinheiro é milimetricamente auditado, até o que vem de patrocínio é auditado via 698 
FUNCAMP. Nesse sentido temos uma dinâmica até engessada muitas vezes. Queremos fazer 699 
as coisas e não podemos porque a lei não permite ou esse item não pode comprar ou esse 700 
item não tem permissão. Em seguida remete-se ao ultimo item de informe: convocação 701 
para conselheiros da CAS. CHRISTIANNE TOURINHO informa que iria ser feita uma eleição 702 
na CAS para nova representação do conselho, mas o estatuto diz que se houver suplente, o 703 
mesmo irá assumir. O informe é no sentido de dizer que os suplentes da CAS serão 704 
notificados. A conselheira FABIANA KUHNE diz que se os eventos da Dedic precisam de 705 
patrocínio e já que tem o regimento novo da Dedic para ser elaborado para o 706 
credenciamento, pergunta se a Dedic pensa em alguma coisa em relação a isso. MARIA 707 
APARECIDA QUINA DE SOUZA responde que isso não faz parte do regimento. Não é assunto 708 
do regimento. A conselheira FABIANA KUHNE pergunta que se de repente o conselho ter 709 
votado o que não era do interesse de todos e se depois com o novo regimento surgir 710 
alguma duvida, talvez, falar sobre o novo regimento já deu um esclarecimento do papel da 711 
Dedic e se podem unir as duas coisas. MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA responde que 712 
sim, mas é preciso aguardar a resposta da Procuradoria Geral com relação ao que foi 713 
encaminhado. Quando o regimento for finalizado e divulgado, o mesmo será de 714 
conhecimento amplo e trará uma clareza maior para todos. O regimento irá reger as partes 715 
legais do órgão. Agradece a presença de todos e nada mais havendo a tratar, declara 716 
encerrada a Sessão. Campinas, 30 de abril de 2016. 717 


