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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS DO 1 
CONSELHO ESCOLAR DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E COMPLEMENTAR DA 2 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro 3 
de 2016, às nove horas, reuniu-se o Conselho Escolar da Divisão de Educação Infantil e 4 
Complementar da Universidade Estadual de Campinas, na sala Multiuso da DEdIC, na 5 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, em Barão Geraldo, Campinas, sob a presidência da 6 
Senhora Diretora da DEdIC, CHRISTIANNE CALDAS TOURINHO em substituição a Presidente 7 
do Conselho Escolar da DEdIC, Senhora Coordenadora da DGRH, MARIA APARECIDA QUINA 8 
DE SOUZA, e com o comparecimento dos seguintes conselheiros: Lígia Maria Ataíde de 9 
Mello, Viviani Vicentin Bergamaschi, Adriana da Rosa Frezzato, Fabíola Machado da Rosa, 10 
Valéria Auxiliadora G. Ramalheira, Rosineide Santos Silva, Renato César F. Fernandes, 11 
Taigor Ramos Pinto Martino, Roberta de Moura Botelho, Fabiana Kuhne, Evelyn Mayara V. 12 
Richieri, Patricia Aline Oliveira R. de Araújo, Flavia Linhalis Arantes, Renê Antonio Rodrigues 13 
Sobrinho, Mariana Castrillon M. Pereira, Telma Pileggi Vinha, Silvia Cordeiro Nassif, Tatiane 14 
Morais Farias, Marineusa Barbosa Tossini, Barbara Leite Tacarambi Santos, Danilo Mello 15 
Negreti e Renata Aparecida da Silva Rodrigues. As senhoras, Laura Linares Paiva, Simone 16 
de Moraes Barbosa Rodrigues, Adriana Ferreira Barone, Elisabeth Mariano de Godoy, Kátia 17 
Regina DI Federico e Rosana Aparecida do N. Souza Ramos. Compareceu também Gisele 18 
Justificaram ausência à Sessão os seguintes conselheiros: Alex Calixto de Matos, Ademir de 19 
Marco e Gabriela Guarnieri de Campos Tebet. Havendo numero legal, a senhora 20 
CHRISTIANNE CALDAS TOURINHO dá início à Sessão dando as boas vindas e justificando a 21 
ausência da presidente do Conselho, coordenadora da DGRH, Maria Aparecida Quina de 22 
Souza, pois a mesma está envolvida com outras demandas da DGRH. Consulta se há 23 
observações. As conselheiras, Patrícia Aline Oliveira R. de Araújo e Fabiana Kuhne, solicitam 24 
uma retificação na ata da ultima reunião do conselho realizada em 02/11/2015, na qual não 25 
consta as suas respectivas justificativas de ausência. Não havendo mais observações, 26 
submete à votação a referida ata que é aprovada. Em seguida lê as justificativas de 27 
ausência dessa sessão dos seguintes conselheiros: Alex Calixto Matos, Ademir de Marco e 28 
Gabriela G. de Campos. Diz que é preciso começar o ano tentando aprimorar mais a reunião 29 
de conselho. O conselheiro TAIGOR MARTINO solicita dar um informe no término da 30 
reunião. CHRISTIANNE CALDAS TOURINHO responde que sim e destaca o primeiro item da 31 
pauta: Apresentação da Semana do Planejamento. Diz que foi colocada esta pauta, 32 
para que os conselheiros tenham conhecimento de como foi a semana de planejamento da 33 
DEdIC e sugere que as professoras que estão presentes, possam também falar um pouco 34 
sobre a referida semana. Destaca que foi uma semana produtiva e que realmente a mesma 35 
se faz necessário para o planejamento. Explica que o CECI/Convivência I, II e III, a 36 
CAS/Convivência I, II e III e o Prodecad se reuniram para planejar e elencar suas 37 
demandas, cada um no seu espaço. Houve uma palestra sobre consumismo com o 38 
advogado do Instituto Alana, Pedro Afonso Hartung sobre a questão do consumismo infantil. 39 
A DEdIC irá trazê-lo novamente para uma conversa com os pais sobre criança, infância, 40 
consumismo, temas estes que o mesmo abordou com as professoras e que é um dos eixos 41 
do projeto pedagógico da DEdIC. A DEdIC trouxe também o Professor Altino José Martins 42 
Filho, atendendo à solicitação das professoras. O Professor Altino José Martins Filho é um 43 
pesquisador que fala muito sobre a infância. A seguir passa um PowerPoint para que todos 44 
possam visualizar essa semana de planejamento pedagógico. Nesta semana de 45 
planejamento foram chamadas também comissões que estão adiantadas nos objetivos do 46 
Planes. Apresentaram-se Maria Bernadete Piazzon, Carla Iolanda Torete e Eduardo Spinelli 47 
que representam os grupos que já estão fazendo seus contratos. A Secretaria de alunos da 48 
DEdIC apresentou seu projeto de acolhimento. Destaca a presença do Professor Altino José 49 
Martins Filho, que além de pesquisador, também é professor de creche. Reitera sobre a 50 
importância dessa semana de planejamento da DEdIC. Esclarece que o regimento escolar 51 
da DEdIC está sendo finalizado, pela Procuradoria Geral. Esse documento virá para o 52 
conselho que fará a sua apreciação e em sequência será enviado a Diretoria de Ensino para 53 
a questão do credenciamento. A conselheira FABÍOLA MACHADO DA ROSA pergunta se é o 54 
regimento do conselho. CRISTIANNE TOURINHO responde que não. É o regimento da 55 
DEdIC, no qual haverá menções sobre o conselho escolar. A partir do momento que 56 
retornar ao conselho e o conselho referendarem, será constituída uma comissão para 57 
constituir o regimento do conselho. O conselheiro  DANILO NEGRETI  questiona o porquê 58 
não é a DEdIC que está fazendo o regimento. CHRISTIANNE TOURINHO responde que foi 59 
formada uma comissão da DEdIC para regimento. Explica que o regimento é uma síntese, 60 
na qual consta o que é a creche, o que é a pré-escola e qual o papel da escola. O 61 
conselheiro DANILO NEGRETI pergunta se há então uma comissão da DEdIC formada. 62 
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CHRISTIANNE TOURINHO responde que sim e acredita que na próxima reunião passará 63 
para o conselho em PDF ou se necessário poderá chamar uma reunião extra para fazê-lo. O 64 
Dr. Octacílio diz que minucias não precisam constar. Esse regimento que está sendo 65 
construindo será para atender a solicitação da Diretoria de Ensino em relação à Educação 66 
Infantil, mas também terá um regimento abordando toda a DEdIC. Esclarece que sobre a 67 
questão do cardápio online, já existe um GT de alimentação. É um estudo, pois a 68 
alimentação está mudando na Universidade. Agora será pago por serviço, não por 69 
funcionários que farão essa alimentação. É uma norma da universidade que está mudando 70 
tudo. A conselheira PATRICIA ARAÚJO pergunta se o serviço irá terceirizar. CHRISTIANNE 71 
TOURINHO responde que já é terceirizada pela FUNCAMP. A conselheira PATRICIA ARAÚJO 72 
questiona se a refeição continuará sendo feita pela DEdIC. CHRISTIANNE TOURINHO 73 
responde que continuará tudo igual. A mudança é que terá um contrato unificado que é da 74 
DEdIC, pois antes eram vários contratos. As funcionárias da DEdIC estarão fazendo toda a 75 
matéria prima. Essa equipe já está olhando todas as nossas cozinhas, pois as mesmas já 76 
têm 30 anos. Eles estão verificando fogões, pintura, fornos e outros. A conselheira VIVIANI 77 
BERGAMASCHI indaga sobre o Prodecad. CHRISTIANNE TOURINHO diz que está falando do 78 
Prodecad também, pois o mesmo também pertence à DEdIC. As nutricionistas já estão se 79 
reunindo para montar um cardápio unificado, logicamente, direcionado para as diversas 80 
idades. Esse cardápio unificado será composto semanalmente. Haverá um link para que 81 
todos possam acessar e conhecer esse cardápio. Esse assunto não foi colocado ainda como 82 
item de pauta, pois está aguardando a conclusão do trabalho do GT. Assim, que terminar 83 
será trazido para a apreciação do conselho. A Divisão de Alimentação será responsável, mas 84 
com o gerenciamento será das nutricionistas da DEdIC. A conselheira ROBERTA BOTELHO 85 
indaga se o Prodecad está incluído nesse novo contrato e que se a alimentação do mesmo 86 
não será mais oferecida pelo “bandejão”. A conselheira LIGÍA MELLO responde que a ideia é 87 
essa. A conselheira PATRICIA ARAÚJO questiona sobre a possibilidade de o GT levar seis 88 
meses para concluir seu trabalho e implanta-lo. CHRISTIANNE TOURINHO responde que 89 
acredita que não, pois o mesmo já está bem adiantado. A conselheira PATRICIA ARAÚJO 90 
pergunta se no momento não há como estar colocando o cardápio online. CHRISTIANNE 91 
TOURINHO relata que a comunicação da DGRH já está trabalhando no sistema para que 92 
aconteça a implantação desse link na pagina da DEdIC e assim, colocar os cardápios 93 
diariamente no site. A conselheira LIGIA MELLO explica que o cardápio está disponível, mas 94 
não online. A conselheira PATRICIA ARAÚJO sugere que enquanto o cardápio não for 95 
disponibilizado online, que se coloque um cardápio de forma mais detalhada, por exemplo: 96 
sopa de legumes, especificação de carnes e frutas. A conselheira LIGÍA MELLO diz que no 97 
café da manhã e no lanche da tarde é oferecido mais que uma fruta, por exemplo, no dia de 98 
bolo são oferecidos vários tipos de frutas como: mamão, melão, maça. As frutas ficam a 99 
disposição das crianças, que escolhem a vontade, suas frutas de preferência. A conselheira 100 
PATRICIA ARAÚJO questiona se é possível colocar mais detalhadamente no cardápio. A 101 
conselheira LIGÍA MELLO diz que sim. A conselheira PATRICIA ARAÚJO acha muito 102 
importante essa informação, até mesmo para que os pais tenham ideias do que prepararem 103 
em casa. Pergunta se para os menores também é oferecido bolo. A conselheira LIGÍA 104 
MELLO responde que sim, que é oferecido para todos, pois como todos se alimentam em um 105 
mesmo refeitório, fica muito difícil separar. Ressalta que quando a alimentação era servida 106 
nos módulos, havia a separação, agora crianças veem as crianças maiores comendo, 107 
ficando impossível não oferecer, mas que para complementar a alimentação é oferecida a 108 
fruta. A senhora GISELE, mãe do CECI/Convivência II, diz que não faz parte do conselho e 109 
está na reunião como ouvinte. Relata que conversou com a Ligia a respeito da rotina 110 
nutricional das crianças no Ceci e tem alguns alimentos que a preocupam muito, não só na 111 
alimentação das crianças, mas dos adultos também. Sua filha veio do berçário, está com 112 
um ano e cinco meses. Acredita que alguns alimentos que são oferecidos na creche, não são 113 
apropriados nem ao mesmo na idade adulta. Recebeu uma informação da nutricionista, que 114 
a deixou muito assustada, que é de que esporadicamente na creche é oferecida batata frita 115 
às crianças. Gostaria que essa questão pudesse ser revista, pelo menos de alguns alimentos 116 
que não são apropriados para essa idade. A conselheira LIGÍA MELLO diz que a batata frita 117 
é oferecida no máximo duas vezes por mês. A batata não é congelada. É batata fresca. 118 
Explica que é oferecido, porque as crianças mais velhas pedem e gostam. GISELE acha que 119 
essas práticas que vem de casa, não são práticas que contribuem para uma alimentação 120 
saudável. Questiona se não cabe a DEdIC como instituição orientar para uma alimentação 121 
mais saudável. A conselheira LIGIA MELLO responde que a DEdIC já faz isso e que esse é 122 
exatamente o trabalho que realiza no Ceci. A conselheira MARIANA PEREIRA diz que não faz 123 
fritura em sua casa. Acha mais importante que se tente sempre ter arroz integral, talvez 124 
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tentar transformar a alimentação em orgânica e focar menos em uma alimentação que é 125 
oferecida de 15 em 15 dias, pois tem coisas que são mais preocupantes do que uma 126 
refeição esporádica. Comer alguma coisa na creche de 15 em 15 dias, não está fazendo que 127 
sua filha peça isso em casa. A conselheira PATRICIA ARAÚJO diz que Ligia é nutricionista e 128 
sabe o que é saudável, mas considera importante primar pelo que a Organização Mundial da 129 
Saúde preconiza e cabe ás famílias se adequar a isso. Diz não se incomodar que seu filho 130 
coma uma fritura de vez em quando, mas acredita que a escola tem que tomar a frente 131 
disso, do que é mais saudável e mais indicado para a criança dessa idade. A escola deveria 132 
seguir uma norma, provavelmente algumas diretrizes. O conselho não deve ficar discutindo 133 
o que cada um acredita ser o melhor, o que cada pensa sobre essa questão. A conselheira 134 
FABIANA KUHNE acredita que apesar de ser pouco, não deixa de ser fritura e a questão 135 
pode ser vista, pelo lado das crianças que não tem uma alimentação regrada em casa para 136 
que quando cheguem à escola não seja um choque tão grande, pois se a família deixar tudo 137 
natural, tudo certinho, a criança chegará à escola e estranhará a alimentação. Então, não vê 138 
de forma tão negativa de vez em quando ter alguma fritura. No começo os pais querem 139 
tudo certinho, mas depois as crianças acabam optando. GISELE diz que mesmo assim, não 140 
se pode oferecer qualquer alimento. CHRISTIANNE TOURINHO observa que na realidade há 141 
uma contradição já que o projeto da escola é sobre alimentação saudável. ADRIANA 142 
BARONE diz que o papel da escola não é de proibir, mas educar as crianças para uma boa 143 
alimentação. CHRISTIANNE TOURINHO diz que em outro momento podem aprofundar mais 144 
sobre essa questão, criando um grupo de estudo, pois esse assunto realmente merece ser 145 
debatido. Destaca que essa questão é um informe e não uma pauta e que a partir do 146 
momento que se deliberar no conselho, a mesma poderá se transformar em pauta. 147 
Pergunta se pode deixar para as nutricionistas fazerem esse balanço. Colocará essa questão 148 
como informe e se alguém quiser se aprofundar, será estudado um grupo de trabalho. O 149 
conselheiro RENATO informa que no ano passado houve uma reunião com os pais referente 150 
a essa questão. Não sabe se terá esse ano, mas se tiver, está tudo certo. CHRISTIANNE 151 
TOURINHO informa que será feito um plebiscito no caderno das crianças para verificar qual 152 
o melhor horário de reunião para os pais, pois já consta no calendário o dia 23/03 para o 1º 153 
“Dialogo com as famílias” desse ano, que será com o advogado do Instituto Alana, Pedro 154 
Hartung. O plebiscito será feito devido à necessidade de se saber qual o melhor horário para 155 
os pais, para que possa haver o maior numero de pessoas possíveis. Será passado esse 156 
bilhete e será feita a tabulação. Em maio no dia 17 será os “Primeiros Socorros”, para os 157 
pais e algumas professoras que não puderam fazer. Será distribuída uma cartilha muito 158 
interessante sobre esse tema aos participantes da palestra. A palestra de “Primeiros 159 
Socorros” é feita pela Faculdade de Enfermagem da Unicamp. A respeito dos informes, 160 
também há a questão do cachorro “pitibull”, limpeza e banho. Essas questões são pontuais 161 
de cada unidade. Aconteceu, realmente, o fato de uma mãe que entrou no Ceci com o 162 
cachorro, o que não deveria ter acontecido, pois a funcionária da portaria teria que ligar 163 
perguntado se isso era permitido e isso não ocorreu. Reitera que são situações pontuais que 164 
deveriam ser resolvidas na unidade. Solicita que os pais venham e resolvam com a gestão, 165 
pois não é uma questão para ser discutida no conselho. O conselho é para fortalecer a 166 
questão do regimento, questões de todas as unidades, pois todos tem compromisso e se 167 
perde muito tempo com questões que poderiam ser resolvidas nas unidades, por exemplo: 168 
o banho, a gestão conversou com a senhora, falou que ela não podia dar banho. Cada um 169 
tem o seu olhar e a gestão também tem um olhar, pois se 370 pais quiserem dar banho na 170 
saída, seria preciso fazer uma autorização para a utilização dos espaços. Então se a mãe ou 171 
pai for conversar com a gestão ficaria mais tranquilo. Ressalta que as portas estão sempre 172 
abertas para se chegar a um consenso, pois na verdade a gestão é parceira e está aqui para 173 
ajudar a todos e proporcionar o melhor para as crianças. Sendo assim, a gestão conta com 174 
o apoio de todos. Convida a diretora do Ceci, Laura, para falar sobre a questão do cachorro. 175 
O conselho é um lugar representativo, e os conselheiros podem se pronunciar e levar 176 
informações mais rapidamente para a comunidade. LAURA LINARES relata que quando 177 
aconteceu o episódio do cachorro, a gestão também ficou sabendo depois. Claro que não é 178 
permitida a entrada de cachorros, pois o cachorro pode ser dócil, mas pode acontecer 179 
algum incidente com alguma criança. Então, a funcionária da portaria, já está orientada a 180 
não deixar entrar cachorros na creche. Ressalta que foi um caso esporádico e que qualquer 181 
dúvida que alguém tiver, a direção está à disposição para esclarecimentos. A conselheira 182 
MARIANA PEREIRA relata que sua filha adora cachorro, mas algumas crianças da sua turma 183 
estavam com muito medo. Pede desculpas por trazer esse assunto para o conselho, pois 184 
não sabia que não era o lugar adequado para essa discussão. CHRISTIANNE TOURINHO diz 185 
que todos estão aprendendo e em seguida coloca para o conselho, o pedido de inclusão de 186 
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pauta da conselheira Flávia Linhalis, referente à questão de vagas na DEdIC. Esse é um 187 
assunto que sempre a incomodou muito, que é a concessão de vagas. Questiona o porquê 188 
do critério. Questiona o que comanda esse processo. É o socioeconômico, que não existe na 189 
prefeitura. Inclusive na prefeitura não tem assistente social. Eles fazem um cadastro, no 190 
qual consta uma lista e está tudo online disponibilizado para os pais. Na DEdIC é feito tudo 191 
a mão e existe a questão trimestral também. A assistente social, Margareth Rovariz, 192 
trabalha na DEdIC desde abril de 2015, e é uma pessoa que estuda muito, é muito focada e 193 
comprometida com seu trabalho e também tem algumas questões em relação à concessão 194 
de vagas. Atualmente há uma lista de 41 bebês na fila de espera e não existe a condição 195 
ainda de atender a todos, pois não houve a ampliação do Convivência I. Então, existe uma 196 
equipe que é da DGRH e PG que está estudando a questão de concessão de vagas, para que 197 
tudo seja e consequentemente seja um processo mais transparente. A conselheira FLÁVIA 198 
LINHALIS considera que as pessoas que concorrem às vagas têm que saber quais são os 199 
critérios de seleção. CHRISTIANNE TOURINHO diz que é o critério socioeconômico que 200 
vigora a mais de 20 anos. A conselheira LIGÍA MELLO diz que atualmente é o 201 
socioeconômico, mas que anteriormente se considerava também o aleitamento materno. 202 
Então, não é o mesmo critério de 20 anos atrás. A conselheira FLÁVIA LINHALIS diz que 203 
quando há um processo seletivo existe um edital. Acredita que não é o caso de se ter um 204 
edital na DEdIC para esse processo, mas as pessoas que concorrem, precisam e devem 205 
saber quais são os critérios desse processo seletivo, e qual a sua pontuação. Em um 206 
processo seletivo é assim que acontece e isso não ocorre na DEdIC. A pontuação não está 207 
clara das pessoas que estão concorrendo. A conselheira LIGÍA MELLO destaca também que 208 
a saúde era um critério utilizado antigamente no processo de concessão de vagas para a 209 
DEdIC. CHRISTIANNE TOURINHO explica que existe também o critério de moradia, 210 
transporte e criança com deficiência tem 10% pela Legislação, pois tem prioridade. Agora a 211 
DEdIC está se adequando a Legislação vigente. LAURA LINARES sugere que se convide a 212 
secretaria de alunos da DEdIC, quando essa questão for colocada em pauta no conselho. 213 
CHRISTIANNE TOURINHO concorda. A conselheira ROBERTA BOTELHO acredita que outra 214 
possibilidade, seria tornar claro, quais são os critérios dentro do critério e exemplifica: se é 215 
salario da mãe, é salario do pai. O que exatamente é levado em conta nessa analise 216 
socioeconômica da família. Em relação ao aleitamento materno, na qual a Christianne se 217 
referiu, que atualmente a licença maternidade é de seis meses. Diz que o aleitamento 218 
materno é recomendado pelo Ministério da Saúde até os dois anos de idade. Ressalta a 219 
importância de ter essa questão como critério, pois é essencial para a mãe que planeja e 220 
quer continuar amamentando. CHRISTIANNE TOURINHO diz que todo mundo nessa questão 221 
estará igual, porque terão a mesma pontuação. A conselheira ROBERTA BOTELHO diz que 222 
talvez não entrar como critério, mas como alguma forma que fosse levada em conta na 223 
hora da analise. A conselheira TATIANE FARIAS pergunta se a concessão dessas vagas será 224 
para acontecer ainda esse ano. CHRISTIANNE TOURINHO responde que sim e que haverá 225 
entradas de crianças trimestralmente. A conselheira TATIANE FARIAS relata sua 226 
preocupação com a questão da organização interna, em relação ao numero de professores 227 
da DEdIC, daqui pra frente. Observa que a DEdIC tem um quadro completo, segundo a lista 228 
que existe de professor. Porém, muitos professores estão fora da função na creche. Abriu 229 
agora um concurso publico temporário, mas a necessidade é de professores efetivos, pois 230 
no histórico da creche a coordenação e a direção não eram professores, como está sendo 231 
nessa gestão. Nessa gestão quem ocupa esses cargos são professores. Cita como exemplo: 232 
Daniela era professora e saiu, entrou no seu lugar a Laura que também é professora. Porém 233 
a Daniela não voltou para a sala de aula, ela está em outra unidade. Tem a Simone, Jessica, 234 
Laura, Adriana e a Celina, professora (CLT), que se aposentou. Teria que haver um 235 
concurso para suprir a vaga dela. CHRISTIANNE TOURINHO afirma que terá um concurso 236 
efetivo, devido à exoneração de uma professora. A conselheira TATIANE FARIAS diz que as 237 
professoras estão em uma condição na creche de não conseguirem sair para a realização de 238 
1/3 de formação. Afirma que o 1/3 de formação não está acontecendo e o recesso também. 239 
Então, são varias questões, na qual a DEdIC necessita de recursos humanos, de professores 240 
efetivos. Então, existe a preocupação de pensar em receber crianças, pois não se consegue 241 
fazer planejamento com o número de funcionários que a DEdIC tem hoje. A conselheira 242 
ROSINEIDE SILVA questiona que no caso das professoras que estão gravidas e também são 243 
CLE, as professoras que entrarem nesse processo seletivo e que serão contratadas, podem 244 
cobrir as vagas destas professoras. CHRISTIANE TOURINHO responde que não, pela norma 245 
da Universidade, não. Informa que Coordenadora da DGRH, Maria Aparecida Quina de 246 
Souza, solicitou que se faça um documento relatando essa necessidade. A DEdIC 247 
atualmente esta realizando estudos de um sistema de vagas por metro quadrado, 248 
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correspondente a 1,5 metros por criança. Este estudo foi solicitado por instâncias 249 
superiores, no qual constará o nome da criança e um numero correspondente conforme o 250 
módulo de criança e adulto, conforme o padrão que consta nos documentos dos 251 
parâmetros. Então, será explicito e transparente o processo de concessão de vagas. A 252 
DEdIC conta com 53 estagiários para acompanhar as professoras. Porém, a DEdIC está 253 
atualmente com o mínimo de estagiários, devido ao inicio de ano letivo e processo de 254 
seleção. Informa que no dia 25/02 haverá a inaugural do curso de especialização, voltado 255 
para as professoras. Quarenta professoras saírão de terça e quinta-feira, das 13 às 256 
17h30min horas para participar do curso de especialização e a DEdIC esta se organizando 257 
para cobrir estas ausências. A conselheira TATIANE FARIAS diz que não se pode contar com 258 
estagiários. Estagiárias são pessoas incertas dentro da Universidade, pois a qualquer hora 259 
momento podem se desligar. O processo para reposição é burocrático e demorado, sendo 260 
assim, ficaremos de mãos atadas eternamente. A DEdIC tem que depender de profissionais 261 
de educação infantil e não de estagiários, senão o 1/3 de formação não irá acontecer, ficará 262 
muito difícil. CHRISTIANE TOURINHO esclarece que a DEdIC estará verificando essa lacuna 263 
e se for necessário serão feitas novas contratações. O assunto será tratado com a DGRH. 264 
Afirma que hoje a DEdIC conta com 120 profissionais de educação infantil. A conselheira 265 
ROBERTA BOTELHO questiona se as estagiárias fazem o papel que uma auxiliar de classe 266 
faria e se não há possibilidade de contratar este profissional e não estagiários. O conselheiro 267 
DANILO NEGRETI questiona quantas vagas terá este concurso. CHRISTIANE TOURINHO 268 
responde que terá o numero de vagas que forem necessárias. A conselheira TATIANE 269 
FARIAS questiona se estes temporários irão cobrir as ausências dos profissionais que foram 270 
transferidos para outras atividades. CHRISTIANE TOURINHO esclarece que já solicitou um 271 
novo concurso para efetivos e que o mesmo já está autorizado pela DGRH. A conselheira 272 
FABIANA KUHNE solicita que haja um informe na reunião do item de pauta solicitado por 273 
ela, referente ao estacionamento da DEdIC. A conselheira FABÍOLA ROSA solicita 274 
esclarecimento e também a inclusão de um assunto para a próxima pauta da reunião do 275 
conselho. Relata que na última reunião pedagógica do Convivência I, houve três 276 
questionamentos. O primeiro é sobre informações de como foi a reunião da CAD que deste 277 
agosto do ano passado ficou de discutir sobre o recesso dos profissionais da DEdIC, pois em 278 
dezembro, não foi possível e possui a informação de que a reunião de fevereiro já passou. 279 
Então, questiona se existe alguma informação sobre este assunto e quando será a próxima 280 
reunião da CAD. A segunda questão é saber se na próxima reunião do conselho, haja uma 281 
inclusão de pauta referente à Comissão de Atribuição. Não sabe se é assunto para ser 282 
discutido no conselho e pede que seja analisado. O berçário tem uma situação especifica, 283 
pois os pais só permanecem no Convivência I, por um ano e meio. Porém, os 284 
representantes do conselho são eleitos para mandato de dois anos. Neste momento o 285 
berçário está sem representação de pais. Então, solicita que esse assunto seja de avaliação 286 
do conselho para que se possa pensar em critérios de reposição e escolha destes pais que 287 
irão representar o Convivência I. Que eles possam estar efetivamente os dois anos na 288 
representação do conselho. Diz que a coordenadora do Convivência I, Elisabeth Godoy, fez 289 
a sugestão de que o pai que foi eleito pelo berçário, abdique de sua cadeira no conselho e 290 
indique outro, mas que isso faça parte de uma discussão maior no conselho e na elaboração 291 
do regimento escolar da DEdIC. Ressalta que a equipe de gestão está realizando um bom 292 
trabalho esse ano, a começar pelo planejamento inicial. Remete-se a fala de Tatiane Farias 293 
e reforça que infelizmente, é preciso ainda profissionais na quantidade adequada, para que 294 
a DEdIC tenha realmente uma educação infantil de referência. Ressalta que a sua fala 295 
agora, retrata de uma opinião particular e não representando as professoras do berçário. O 296 
Convivência I, demanda de um profissional administrativo para auxiliar a Elisabeth Godoy 297 
na coordenação, pois apesar do Convivência I ter um numero menor de crianças e por ser 298 
um prédio separado, tem muita demanda administrativa que a coordenadora tem que 299 
atender e nesse sentido como coordenadora pedagógica, ela não consegue fazer o trabalho 300 
pedagógico. O Convivência I está realmente tendo um pouco de dificuldade nas 301 
organizações pedagógicas, mas não por demérito profissional, mas porque a demanda é 302 
muito grande como, por exemplo: criação da sala cricri, reformas, muitas crianças e falta de 303 
vagas. Destaca que está havendo vários ganhos, mas é preciso um olhar maior para essa 304 
questão.  O conselheiro DANILO NEGRETI diz que na ultima reunião do conselho ocorrida 305 
em dezembro de 2015, solicitou cópias dos documentos que foram enviados a CAD para 306 
que o conselho pudesse fazer uma avaliação. Informa que recebeu cópias de apenas alguns 307 
documentos, referentes ao credenciamento escolar, datado de novembro, no qual a 308 
Secretaria de Ensino solicita algumas informações por parte da Universidade. Questiona se 309 
foi feita alguma coisa depois de novembro e porque os documentos solicitados não foram 310 
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enviados, pois foram pedidos por um membro do conselho. CHRISTIANNE TOURINHO 311 
responde que como diretora geral enviou o documento que tinha em mãos. Quanto aos 312 
documentos da CAD a mesma não tem informação.  A conselheira FABIOLA ROSA questiona 313 
de quem é a competência de levar essa demanda da DEdIC para a CAD. CHRISTIANNE 314 
TOURINHO responde que é de competência da DGRH. A conselheira FABIOLA ROSA 315 
questiona o porquê não passou ainda na CAD, pois consta na pauta especifica da DEdIC. 316 
CHRISTIANNE TOURINHO responde que é por falta de alguns documentos, como por 317 
exemplo: o regimento. O conselheiro DANILO NEGRETI afirma que na ultima reunião 318 
ocorrida em dezembro de 2015, foi colocado pela direção que esses documentos já haviam 319 
sido enviados para a CAD. Questiona o porquê não lhe foram enviados esses documentos, 320 
pois em sua solicitação o pedido está bem explicito. CHRISTIANNE TOURINHO diz que será 321 
colocada essa solicitação na ata. O conselheiro DANILO NEGRETI questiona novamente o 322 
porquê esses documentos não foram enviados. CHRISTIANNE TOURINHO responde que 323 
como diretora da DEdIC está fazendo encaminhamentos para a Diretoria de Ensino Leste, 324 
referentes ao credenciamento. Quanto à documentação enviada a CAD, essa é uma 325 
demanda especifica da DGRH. A conselheira TATIANE FARIAS questiona o que está atrelado 326 
o recesso das professoras com a CAD. CHRISTIANNE TOURINHO afirma que nada e que a 327 
PG (Procuradoria Geral) está finalizando o documento de recesso e de 1/3 de formação. O 328 
conselheiro DANILO NEGRETI relata que quando solicitou os documentos, recebeu um ofício 329 
assinado pela diretora da DEdIC, contendo  somente o anexo de alguns documentos. 330 
CHRISTIANNE TOURINHO diz que enviou os documentos que tinha em mãos. O conselheiro 331 
DANILO NEGRETI afirma que fez a solicitação dos documentos para a DEdIC, devido à 332 
colocação da diretora da DEdIC em uma reunião do conselho de que já havia enviado os 333 
documentos para a CAD. Questiona se terá que fazer a solicitação em outro órgão. 334 
CHRISTIANNE TOURINHO afirma que não se referiu a essa questão da CAD, apenas se 335 
referiu sobre o envio de documentos para a Diretoria de Ensino. O conselheiro DANILO 336 
NEGRETI questiona se o documento que fez para a DEdIC terá que fazer para a DGRH. 337 
CHRISTIANNE TOURINHO responde que sim. A conselheira ROBERTA BOTELHO relata que 338 
na ultima reunião do conselho foi passada a informação de que os documentos já haviam 339 
sido enviados à CAD. O conselheiro TAIGOR MARTINO considera que na reunião, surgiram 340 
duas questões muito importantes. Acha que os conselheiros (pais/mães) tem que estar 341 
junto com as professoras na questão do concurso publico, pois disso depende a qualidade 342 
da educação das crianças e para piorar essa situação, existe uma GR 02/2015 que corta a 343 
abertura de concurso publico e contratação de profissionais para a Unicamp. Porém, existe 344 
na DEdIC uma situação emergencial que é a contratação de professoras efetivas para 345 
compor a equipe, que possa desenvolver o trabalho pedagógico e não um profissional “tapa 346 
buraco”. É importante que saia uma deliberação do conselho sobre essa questão. Que o 347 
conselho solicite abertura de concurso publico para a contratação de professoras de 348 
educação infantil. CHRISTIANNE TOURINHO diz que já foi feito o pedido de abertura do 349 
concurso para professora efetiva. O conselheiro TAIGOR MARTINHO diz que o conselho deve 350 
pautar essa discussão e apoiar as professoras, mas também deve apoiar a diretora, pois se 351 
a diretora não consegue resolver e está limitado a um problema da DGRH, o conselho deve 352 
se posicionar e enviar à DGRH uma solicitação para a contratação de professoras. O mesmo 353 
encaminhamento deve ser feito com relação aos documentos que o conselheiro Danilo 354 
Negreti solicitou. Todos sabem que existe uma pauta especifica das professoras da DEdIC, 355 
que está relacionada a uma série de direito delas, da profissão delas, como 1/3 de formação 356 
e que esses direito não estão sendo reconhecidos na Universidade. A proposta que a 357 
diretora da DEdIC, Christianne, fez ao conselheiro Danilo d e o mesmo ligar para a DGRH 358 
está errada. A reivindicação do Danilo é correta, mas tem que ser uma reivindicação do 359 
conselho escolar. Tem que ser feito um documento do conselho que exija da DGRH, já que 360 
a mesma é responsável de enviar para a CAD e que sejam apresentados na próxima 361 
reunião de conselho os documentos que o conselheiro Danilo solicitou. Essa ação é 362 
importante para que o conselho escolar possa colocar vistas nesses documentos e saber 363 
realmente o que está acontecendo. CHRISTIANNE TOURINHO esclarece que encaminhou 364 
documentos para a DGRH que são da abertura de um processo seletivo temporário. Já 365 
existe todo o cronograma e o mesmo será realizado. Diz que poderá apresentar ao conselho 366 
a documentação da abertura do processo do concurso para professora efetiva, pois a DEdIC 367 
terá que fazer reposição de aposentadoria e de uma professora que pediu exoneração. 368 
Esses pedidos foram aceitos pela DGRH. Foi feito uma solicitação também para contratação 369 
de mais estagiarias, devido a um estudo que está sendo realizado para mapear o numero 370 
de crianças e o numero de adultos. Em nenhum momento a reitoria e a DGRH se posicionou 371 
contrária à contratação de professoras e que as mesmas não irão fazer 1/3 de formação. 372 
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Pelo contrário, a DEdIC já tem um curso de especialização. É uma obrigação da instituição, 373 
garantir a participação das professoras. A conselheira TATIANE FARIAS relata que o Ceci 374 
vive uma realidade de que quando duas parceiras faltam, as professoras não conseguem 375 
fazer o planejamento, devido á falta de recursos humanos e que quando uma professora se 376 
ausenta para fazer o curso duas vezes por semana, as professoras que não vão ficam 377 
sobrecarregadas. Questiona onde deve cobrar essa questão e para quem. CHRISTIANNE 378 
TOURINHO diz que apresentará os módulos, conforme a legislação e essa questão ficarão 379 
transparentes para todos. A conselheira ROBERTA BOTELHO diz que estagiários não são 380 
funcionários e que essa prática está se tornando comum na Universidade, que prefere 381 
contratar estagiários a contratar funcionários. Acha importante o conselho se posicionar a 382 
favor da contratação de auxiliares de classe e não de estagiários. CHRISTIANNE TOURINHO 383 
diz que as professoras contratadas também terão direito a 1/3 de formação. Portanto, a 384 
situação ficará a mesma. A conselheira TATIANE FARIAS considera que o trabalho não pode 385 
ser precarizado. CHRISTIANNE TOURINHO diz que o trabalho ficará precarizado da mesma 386 
forma e questiona se a professora irá só executar e não terá uma formação. Diz que 387 
estagiário fica com uma professora e o auxiliar ficará sozinho. A conselheira ROBERTA 388 
BOTELHO diz que gostaria de entender se o estagiário fica junto na sala, mas se as duas 389 
professoras eventualmente tiverem que se ausentar da sala, quem ficará na classe é o 390 
estagiário. CHRISTIANNE TOURINHO afirma que o estagiário não pode ficar sozinho na sala. 391 
A conselheira ROBERTA BOTELHO pergunta qual a diferença de se ter um estagiário e de se 392 
ter um auxiliar, se ambos não podem sair da sala. CHRISTIANNE TOURINHO diz que a 393 
gestão já está mapeando sobre essa questão e Margareth Rovariz, assistente social da 394 
DEdIC, também esta ajudando neste trabalho que será apresentado para o Conselho. A 395 
conselheira TATIANA FARIAS diz que tendo em vista o assunto da professora que pediu 396 
exoneração e das aposentadorias CLT. Questiona se os cargos que são mais de oito 397 
professoras que deixaram suas funções serão repostos. CHRISTIANE TOURINHO responde 398 
que esta questão fará parte do estudo que a DEdIC está realizando. Esse assunto estará 399 
sendo acompanhado pela Assessora de Recursos Humanos da DGRH, Maria Carvão. 400 
Menciona também sobre a mudança de horário das professoras que trabalham das 7h00 ás 401 
16h00 e que se ausentam dois dias no período da tarde para participar do curso de 402 
especialização. Estas professoras irão alterar sua jornada de trabalho nestes dias para 8h30 403 
às 17h30min horas. A conselheira FABIANA KUHNE menciona que sobre este assunto tem 404 
duas visões. A primeira é de como a Instituição irá se organizar com as professoras e 405 
estagiárias. O segundo ponto é o mesmo que o conselheiro Taigor Martino pontuou que é o 406 
conselho como representante da comunidade, professores e pais, se posicionar a favor das 407 
professoras e levar um documento para instancias superiores pertinente, exigindo esta 408 
abertura de concurso, pois estagiário não atua e não substitui os professores. CHRISTIANE 409 
TOURINHO diz que na Unicamp é a CAD que analisa e autoriza a questão de 1/3 de 410 
formação e o recesso de férias. A conselheira ROBERTA BOTELHO diz que outro ponto é a 411 
qualidade do trabalho que se realiza na DEdIC. Existem várias desdobramentos como: a 412 
CAD, a questão da organização interna, a questão de politica e a questão de se cobrar da 413 
Universidade a abertura de concurso. Define que estagiários é precarização do trabalho. A 414 
conselheira FABIANA KUHNE diz que é preciso definir enquanto identidade do conselho, que 415 
realmente é uma questão relevante, mas não adianta opiniões individuais, pois o conselho 416 
tem que responder com um consenso, não resolvendo em nada, neste momento a 417 
discussão sobre esse assunto. Com relação à questão levantada pelo conselheiro Danilo 418 
Negreti, a resposta terá que ser no âmbito do conselho. CHRISTIANE TOURINHO diz que a 419 
DEdIC pode colocar esse assunto em pauta. A conselheira ROBERTA BOTELHO diz que é 420 
preciso discutir a questão da pauta com mais clareza, com mais subsídios para que os 421 
conselheiros possam se posicionar. O conselheiro RENATO FERNANDES diz que a discussão 422 
do número de professores que irá ingressar na DEdIC tem que ser item de pauta, mas com 423 
relação a CAD o conselho pode tirar uma deliberação de que gostaria de ter acesso aos 424 
documentos. Acredita que a partir do momento que algum conselheiro solicitar estes 425 
documentos, que os mesmos sejam disponibilizados para todos os conselheiros e que essa 426 
questão poderá ser aprovada nesta reunião. A conselheira ROBERTA BOTELHO diz que 427 
assim todos terão estes documentos que servirão de subsídios para discussões dentro do 428 
conselho. CHRISTIANE TOURINHO diz que fará o encaminhamento. A conselheira TATIANE 429 
FARIAS questiona se a direção da DEdIC tem alguma notícia sobre o recesso e se o mesmo 430 
irá acontecer este ano ou somente o ano seguinte. CHRISTIANE TOURINHO responde que 431 
este assunto esta sendo formalizado. A conselheira TATIANE FARIAS levanta questiona se a 432 
formalização depende ou não da CAD e questiona também a respeito do credenciamento. 433 
CHRISTIANNE TOURINHO compara a regulamentação dos profissionais da DEdIC com a 434 
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regulamentação dos profissionais da saúde, que ainda não tem a sua formalização. Diz que 435 
é um fato histórico e questiona sobre a realização de formação dos profissionais algum dia 436 
na DEdIC, pois agora esta formação existe e é de qualidade. A conselheira TATIANE FARIAS 437 
responde que teve formação de outras formas. A conselheira MARIANA PEREIRA questiona 438 
sobre a questão da limpeza, se a empresa que realiza a limpeza na DEdIC fica até às 439 
17h30min para executar os serviços. CHRISTIANE TOURINHO responde que sim. A 440 
conselheira BARBÁRA SANTOS questiona se o recesso das professoras sairá este ano e o 441 
que esse recesso implicará para os pais e se haverá mudança no calendário, uma vez que o 442 
mesmo já foi aprovado pelo conselho no meio do ano. Questiona também se a parada da 443 
DEdIC que seria de 10 dias, passará a ser 20 dias ou somente mudará o nome de férias 444 
para recesso. CHRISTIANE TOURINHO responde que continuará 10 dias, que não será mais 445 
férias, será recesso. O conselheiro RENATO FERNANDES faz a leitura da solicitação do 446 
conselho para a DGRH, dos documentos referentes ao credenciamento escolar (protocolos, 447 
ofícios e e-mails); documentos enviados a CAD que estão relacionados às questões de 1/3 448 
de jornada, recesso do meio de ano e reconhecimento da profissão conforme legislação 449 
especifica; copias dos documentos do PPP enviados à Procuradoria Geral. CHRISTINE 450 
TOURINHO afirma que na primeira reunião do conselho em 2015, passou o PPP para o 451 
conselho e questiona se os conselheiros querem este documento de forma eletrônica. O 452 
conselheiro RENATO FERNANDES diz que os conselheiros estão sugerindo que ao invés de 453 
todos assinarem o documento de solicitação que se coloque o mesmo em votação. 454 
CHRISTIANE TOURINHO diz que na pauta de março irá apresentar o PPP para o conselho e 455 
questiona se todos irão assinar. A conselheira FABIOLA ROSA diz que o documento não será 456 
assinado, pois se for colocado em votação significa que todos os presentes concordaram. 457 
CHRISTIANE TOURINHO pergunta se todos estão de acordo com o envio do documento à 458 
DGRH e todos respondem que sim. Então, está aprovado o documento de solicitação do 459 
conselho à DGRH.  Faz a leitura novamente da solicitação e esclarece que não foi enviado 460 
copia do PPP para a PG, pois a mesma (PG) avalia que não é necessária a sua apreciação. A 461 
DEdIC necessita enviar o PPP apenas para a Diretoria de Ensino. Informa que na próxima 462 
reunião do conselho esse será colocado na pauta. A conselheira FABIANA KUHNE acredita 463 
que para ficar bem clara essa votação é preciso que se esclareça que o conselho aprova o 464 
encaminhamento deste documento pela secretária para os órgãos competentes e que a 465 
direção da DEdIC traga uma resposta na próxima reunião do conselho. CHRISTIANE 466 
TOURINHO diz que o assunto esta esclarecido. O conselheiro TAIGOR MARTINO informa 467 
sobre os acontecimentos da fabrica MABE, que teve sua falência decretada pela justiça. É a 468 
fabrica que recebeu IP do governo durantes anos, tanto do governo Dilma como do governo 469 
Lula e que teve subsídios para vender eletrodomésticos da linha branca. No inicio de uma 470 
crise econômica no Brasil, esta empresa resolve sair do Brasil e decretar falência, deixando 471 
2.000l trabalhadores desempregados. Os trabalhadores estão organizando um movimento e 472 
ocupando a fabrica para se possível continuar com a sua produção, garantindo assim o 473 
sustento de suas famílias. Eles estão precisando de muito apoio e solidariedade. Estão 474 
recebendo doações dos movimentos sociais para que possam se manter. O STU irá enviar 475 
15 cestas básicas para esses trabalhadores. É uma representação do descaso que este 476 
governo esta tendo com estes trabalhadores. A legislação que garante o IP para a fabrica, 477 
não tem contrapartida, que é a garantia do emprego dos trabalhadores. É muito ruim o 478 
governo não ter uma politica para estatizar esta fabrica e disponibilizar a mesma para que 479 
os trabalhadores possam produzir e trabalhar. Os trabalhadores estão resistindo e contando 480 
com todas as formas de solidariedade. Existe uma proposta do conselheiro Renato que é de 481 
pessoas que tem contatos com ONGs, igrejas, movimentos sindicais e famílias tentarem 482 
conseguir uma doação na DEdIC, uma arrecadação de qualquer quantia para comprar 483 
alimentos. Solicita que a direção da DEdIC deixe exposta uma caixa, na qual se possam 484 
colocar as doações, pois O conselheiro Renato está todos os dias no CECI, na hora da visita. 485 
O conselheiro RENATO FERNANDES diz que o mesmo esta indo praticamente toda a semana 486 
fazer as visitas nas fabricas e poderá levar as doações. Só para complementar diz que os 487 
trabalhadores estão sem receber salário desde dezembro, sem convênio médico e desde 488 
março a empresa não deposita o FGTS. A conselheira FABIANA KUHNE questiona que se os 489 
trabalhadores estão há meses sem receber e se a empresa está indo embora, porque os 490 
funcionários ficarão na fabrica produzindo fogões. O conselheiro RENATO FERNANDES 491 
responde que a ocupação é para garantir que a empresa não suma com os equipamentos, 492 
pois os mesmos são a garantia do pagamento de seus salários. Neste momento eles estão 493 
fazendo isso como pressão para garantir os seus direitos. Solicita que a DEdIC faça uma 494 
divulgação no salão de entrada e converse com as pessoas sobre esta questão. CHRISTIANE 495 
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TOURINHO concorda com o posicionamento do conselheiro. Agradece a presença de todos e 496 
nada mais havendo a tratar, declara encerrada a Sessão. Campinas, 23 de março de 2016. 497 


