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ATA DA QUARTA 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 trinta e um dias do mês de agosto de 3 
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 Geral da DEdIC, CHRISTIANNE CALDAS TOURINHO em substituição a 7 
Senhora MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA, coordenadora da DGRH e presidente do 8 
Conselho Escolar da DEdIC . Com o comparecimento dos seguintes conselheiros: Lígia Maria 9 
Ataíde de Melo, Viviani Vicentin Bergamaschi, Rosana Aranha Dutra, Roberta de Moura 10 
Botelho, Barbara Leite Tacarambi Santos, Samara Annuar H. Mesquita, Fabíola Machado da 11 
Rosa, Rosineide Santos Silva, Adriana da Rosa Frezzato, Fabiana Kuhne, Patrícia Aline 12 
Oliveira R. de Araújo, Alex Calixto Matos, Ademir de Marco, Silvia Cordeiro Nassif, Kamylla 13 
dos Santos Rocha e Marineusa Barbosa Tossini.  As senhoras: Laura Linares Paiva, Simone 14 
de Moraes Barbosa Rodrigues, Adriana Ferreira Barone, Elisabeth Mariano de Godoy, Rosana 15 
Aparecida do Nascimento S. Ramos e Kátia Regina Di Federico. Havendo numero legal, a 16 
senhora CHRISTIANNE CALDAS TOURINHO dá início à Sessão dando as boas vindas e 17 
esclarece a ausência da Senhora Maria Aparecida Quina de Souza por motivo de saúde. 18 
Inicia sua fala lendo as justificativas de ausência dos seguintes conselheiros: Mariana 19 
Castrillon M. Pereira (motivo de saúde) e Gabriela G. De Campos Tebet (reunião no setor). 20 
Informa que o conselheiro Renê Antonio Rodrigues Sobrinho solicitou seu desligamento 21 
como membro titular do Conselho e quem assumirá em seu lugar é a 1ª suplente, 22 
conselheira Barbara Leite Tacarambi Santos. A seguir remete sua fala para o 1º item do 23 
expediente: Fotos faltantes dos Conselheiros e Suplentes para o Portal e explica que 24 
estão faltando fotos dos conselheiros para o portal da DEdIC, solicita que ao final da reunião 25 
quem ainda não tirou a foto se dirija à sala da estagiaria Nathalia, na secretaria da Dedic. A 26 
seguir remete sua fala para o 2º item do expediente: Congresso de Creches 27 
Universitárias da América Latina e Caribe (Udual). Referente ao Congresso de Creches 28 
Universitárias relata que foi um sucesso e acredita que todos que participaram, talvez, 29 
possam falar depois. Explica que esse Congresso foi um evento realizado pela DEdIC, 30 
juntamente com as professoras da Faculdade de Educação, Gabriela Tebet e Adriana Moma, 31 
que foram convidadas pelo prof. Tadeu. Foi um desafio muito grande, no qual tivemos um 32 
saldo maravilhoso e positivo com 16 representantes da América Latina, USP, Unesp, creches 33 
universitárias federais e estaduais.  Recebemos vários elogios com relação aos nossos 34 
espaços, projeto pedagógico e planejamento estratégico e também sobre as nossas 35 
parcerias com Institutos e Faculdades através de várias conversas e visitas às nossas 36 
creches. O mérito é da equipe gestora e das professoras que organizaram os nossos 37 
espaços para que eles pudessem dar visibilidade ao nosso trabalho. Temos um vídeo que 38 
fizemos para o Congresso que conta um pouco sobre a história da creche e ele será 39 
colocado no site da DEdIC. A conselheira FABIANA KUHNE pergunta o que é esse 40 
Congresso. CRISTIANNE TOURINHO responde que é o 1º Congresso Internacional de 41 
Educação Infantil da Unicamp e 1º Congresso de Creches Universitárias da América Latina e 42 
Caribe (UDUAL). A conselheira FABIANA KUHNE pergunta se esse Congresso foi organizado 43 
pela Unicamp. CHRISTIANNE TOURINHO responde que sim e  também pela equipe gestora 44 
da Dedic, pelas professoras da Faculdade de Educação, Adriana Moma e Gabriela Tebet e da 45 
UDUAL – União das Universidades da América Latina e Caribe. A conselheira FABIANA 46 
KUHNE pergunta se foi o primeiro Congresso. CHRISTIANNE TOURINHO responde que sim e 47 
que o segundo será realizado no México. A seguir remete sua fala para o 1º item da pauta: 48 
Campanha do Estacionamento e Situação do trânsito (Conselheira Fabiana). A 49 
conselheira FABIANA KUHNE diz que as pessoas já devem ter percebido que na rotatória, 50 
mudou-se a sinalização e que agora tem um pare para quem quer entrar no balão. Na mão 51 
para quem sobe foi feita uma sinalização no chão para que de duas mãos, virasse uma só, 52 
para ajudar a reduzir a velocidade. Os motoristas ainda não estão acostumados e ainda 53 
passam reto pelo pare e o pessoal tem ainda que sinalizar.  “Na verdade essa foi uma 54 
conversa que eu tive quando liguei na prefeitura para conversar com o pessoal do transito. 55 
Expliquei da dificuldade na entrada e saída do estacionamento, não sei se todo mundo já 56 
sentiu, mas quando todos querem sair do estacionamento, às vezes, o pessoal que vem do 57 
Banco do Brasil vem muito rápido, tem até ônibus parado e não dá para enxergar. Então eu 58 
acho muito perigoso e como bastante carro para ali na rua e muitas vezes tem mãe 59 
atravessando com criança, o risco é bem maior para eles do que para quem está de carro. 60 
Então, eu expliquei essa situação e comentei se seria possível inverter a entrada do 61 
estacionamento. A entrada seria a saída e a saída seria a entrada, pois a pessoas já saem 62 



2 

com visibilidade, só que como isso iria mexer na estrutura do estacionamento, a prefeitura 63 
sugeriu melhorar a sinalização da via e fazer esse afunilamento da mão de quem tá 64 
chegando ao balão. Alguns dias depois da sinalização eu notei um transito terrível aqui, 65 
apesar de ser uma sugestão que eles deram. Eles disseram que vieram duas semanas no 66 
local para observar o transito, ver o fluxo de veículos e fizeram um estudo em cima dessa 67 
proposta. Não sei se houve um estudo depois. Usando a creche, acredito, está um pouco 68 
melhor, não sei se para quem usa só a rua aqui achou ruim o fluxo, a sinalização. Talvez 69 
eles continuem o estudo para ver se dá para manter ou não, mas foi uma primeira iniciativa 70 
que a principio era apenas uma consulta, mas eles verificando o risco da velocidade, 71 
acabaram tomando uma providencia. A outra coisa com relação à campanha de trânsito que 72 
diz respeito ao estacionamento, eu separei uns textos, que eu até achei que havia enviado 73 
para a secretária, mas com a confusão de marcar e desmarcar reunião acho que pensei em 74 
mandar e não mandei. Na verdade eram textos de conscientização, a ideia era trazer aqui e 75 
deixar para todos pensarem e participarem. A proposta da ultima reunião era trazer textos 76 
e por conta da movimentação que a gente teve, como por exemplo, uma mudança de 77 
portaria da creche, os locais de estacionamento também ficaram muito diferentes e eu 78 
acabei não mexendo muito além do que eu já havia mexido, nessa questão de texto, porque 79 
era um momento muito conturbado, atípico. Eu tinha os textos anteriores, não melhorei 80 
esses textos. A proposta era aberta, mas também ninguém deve ter mandado nada. Da 81 
minha parte eu achei melhor deixar esse texto para depois que restabelecesse a portaria e 82 
ver como está o fluxo do pessoal em função da sinalização do estacionamento aqui. É uma 83 
preocupação minha como mãe, mas não é uma preocupação única. Então, me fiz de porta 84 
voz para trazer essa situação que mais pessoas reclamavam. No meu ponto de vista, sendo 85 
o conselho uma representatividade de pais e professores, por mais que eu ache importante 86 
essa sensibilização das pessoas, essa campanha educativa, não gostaria de trabalhar 87 
sozinha com isso, apesar de ter alguns textos que eu já separei, eu gostaria de mais 88 
pessoas contribuindo, porque se for uma necessidade só minha, acho que não adianta bater 89 
em cima dessa tecla, e se há a necessidade de outros, a contribuição também acrescenta, 90 
principalmente porque é na área da educação, pois por mais que eu tenha dedicação, eu 91 
não tenho a técnica. Provavelmente no plano pedagógico das professoras já existe alguma 92 
coisa relacionada a transito, educação social, alguma coisa nesse sentido, mas eu não quero 93 
ficar passando na frente. Então, como eu não tenho um texto pronto para mostrar agora, 94 
ficando isso para a próxima reunião, eu acho que esse era o momento, se for realmente 95 
uma questão importante, de outras pessoas contribuírem, agregarem para ficar uma coisa 96 
mais representativa, senão, acaba sendo só a minha voz, só o meu ponto de vista, pois eu 97 
tinha enviado vários links, não sei se veio na ultima reunião, pois me lembro de separar 98 
varias opções do site da Emdec, que são campanhas, que poderiam ser adotadas pela 99 
escola”. Pergunta se alguém se lembra, se alguém viu. Todos respondem que “não”. A 100 
conselheira LIGIA MELLO acredita que ela não tenha enviado. A conselheira FABIANA 101 
KUHNE destaca que a Emdec tem encartes que disponibilizam, tem palestras, tem 102 
atividades interativas e que os agentes de trânsito podem vir até a escola e fazer algumas 103 
brincadeiras com as crianças. ROSANA NASCIMENTO  informa que esses agentes de trânsito 104 
já participam de atividades na DEdIC. A conselheira LIGÍA MELLO percebe pela fala das 105 
mães e de funcionários, que diminuiu muito a reclamação do estacionamento. Enquanto 106 
havia aquela mudança que tinha que entrar pelo portão da frente, ainda havia alguma 107 
reclamação, devido à dificuldade, pois o pessoal não queria estacionar no estacionamento e 108 
andar esse espaço todo, mas depois da mudança só ouve elogios de vários pais. Não sabe 109 
se é o caso do conselho se envolver nesse tipo de questão. Então, talvez lançar uma 110 
questão para o grupo da necessidade de fato ou só um trabalho que as crianças já têm. 111 
LAURA LINARES diz que são dois pontos: melhorou muito a questão da sinalização e a 112 
reclamação deu uma melhorada também, pois teve uma campanha da própria DEdIC com 113 
relação a isso e com relação das pessoas que deixavam o carro aqui e iam trabalhar em 114 
outros setores dificultando o estacionamento para as professoras que trabalham aqui, dos 115 
profissionais em geral. Muitas vezes o professor fica esperando o carro sair e não consegue 116 
chegar no horário, pois fica procurando vaga. Tem muitas pessoas que deixam o seus 117 
carros e vão trabalhar em outros setores. Acha que essa é outra campanha, que faz parte 118 
do estacionamento, mas é outra visão. CHRISTIANNE TOURINHO acredita que a campanha 119 
que a conselheira Fabiana tem feito tem que estar no planejamento da DEdIC, pois não se 120 
faz nada sem mexer com as nossas crianças também, pensando que os adultos tem grande 121 
dificuldade, inclusive, por mais que a gente fale que conseguiu melhorar, ainda nossas 122 
recepcionistas reclamam que ainda existem muita agressividade e desacato com relação a 123 
elas. É muita gente chegando atrasada e ao mesmo momento, afobados, permitindo que 124 
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aconteça isso mesmo. Então, eu acho que o encaminhamento é que tenha isso efetivamente 125 
no nosso planejamento e que essa parceria com a Emdec se aprofunde ainda mais, pois 126 
existem várias situações de falta de respeito e falta de educação no trânsito. Hoje mesmo 127 
algumas mães pararam em um lugar que é do Ceci/Parcial, pois já que nós temos um 128 
estacionamento aqui que é mais próximo ao nosso prédio, que as pessoas deixem para o 129 
Prodecad e Ceci/parcial essas vagas, mas não é isso que acontece e isso gera um incomodo 130 
para as partes. A conselheira FABIANA KUHNE pergunta se Christianne se refere à vaga da 131 
rua e pergunta também se essas vagas não são para todos os usuários. CHRISTIANNE 132 
TOURINHO responde que na Universidade todos podem parar em qualquer lugar, mas o que 133 
se nota é que a parada rápida é mais para o Ceci/Parcial. A conselheira FABIANA KUHNE diz 134 
que está perguntando, pois quando estava funcionando a portaria só em aqui em baixo, a 135 
mesma descia por essa rua. A segurança de lá disse que ela não poderia parar lá, porque se 136 
estava utilizando a creche de baixo, eu só poderia usar o estacionamento de trás. 137 
Argumentei que tinha o selo e ela me respondeu que era parada rápida e eu respondi que é 138 
a mesma categoria do outro estacionamento e perguntei qual a diferença. A segurança ficou 139 
sem saber como responder. CHRISTIANNE TOURINHO ressalta a importância de conversar 140 
mais sobre essa questão. A conselheira FABIAN KUHNE observa que as crianças do 141 
Prodecad que são maiores, são muito rápido, pois a mãe abre a porta do carro e a criança 142 
vai, mas com os menores, os pais tem que descer para deixar as crianças. CHRISTIANNE 143 
TOURINHO diz que é assim mesmo, mas essa ação dos pais é muito perigosa, pois a criança 144 
com menos de 12 anos não pode entrar sozinha dentro de um local, porque ela pode tanto 145 
ir para a direita, para a esquerda, quanto ir para o Prodecad. A conselheira FABIANA KUHNE 146 
acredita que se todos fossem estritamente corretos, o uso da vaga seria igual para todos. 147 
CHRISTIANNE TOURINHO pergunta se há outro encaminhamento. A conselheira FABIANA 148 
KUHNE pergunta que se em relação aos textos pedagógicos, se a observação da postura do 149 
estacionamento, entra no planejamento do ano que vem ou continua a indicação de trazer 150 
textos para a próxima reunião. A conselheira LIGÍA MELO pergunta se não ficou para a 151 
pedagogia fazer um projeto. A conselheira FABÍOLA MACHADO sugere que seja feito um 152 
encaminhamento da forma que a conselheira Fabiana propôs, de fazer em conjunto esses 153 
textos e incluir no nosso projeto, essa questão de trabalhar o estacionamento. Esses textos 154 
contribuem e poderiam ser enviados por e-mail ao Conselho, que faz a leitura e depois 155 
decide se faz um cartaz, para não dispensar essa contribuição também. Pergunta o que os 156 
colegas acham sobre esse encaminhamento. O conselheiro ALEX MATOS diz que a própria 157 
Emdec tem textos educativos e sugere que os agentes fiquem no portão da creche 158 
entregando para os pais, pois isso já ajudaria muito. CHRISTIANNE TOURINHO destaca que 159 
o encaminhamento será retomar a parceria da Emdec e que isso esteja no nosso 160 
planejamento para trabalhar com a família e crianças. O conselheiro ALEX MATOS pergunta 161 
quem fará esse contato com a Endec. CHRISTIANNE TOURINHO responde que serão as 162 
coordenadoras das unidades. A conselheira VIVIANI BERGAMASCHI sugere incluir e fazer 163 
também contato com o Sérgio Porto para realização de um trabalho conjunto. 164 
CHRISTIANNE TOURINHO acha que o certo seria uma ação efetiva no local, que a vigilância 165 
coloque um segurança aqui. Isso até já foi solicitado, mas a vigilância alega que eles têm 166 
muito problemas com desacato, mas isso deve ser enfrentado com toda a educação de 167 
ambas as partes. KÁTIA DI FEDERICO considera que esse problema é muito sério e muito 168 
grande. Relata que muitos pais chegam muito atrasados, em cima da hora e param o carro 169 
em qualquer lugar, pois acham que tem esse direito, solta a criança sozinha; deixa o carro 170 
em cima da calçada. Foi presenciado em vários momentos, no qual as professoras relatam 171 
que não tem onde parar o seu carro e conversam com os pais: “eu só preciso deixar o meu 172 
carro e se você liberar essa vaga eu libero outras vinte vagas, porque tem vinte crianças me 173 
esperando”. Geralmente a família discute com o profissional. O estacionamento é de vaga 174 
rápida para as famílias, mas é dos profissionais que trabalham aqui deixarem seus carros. 175 
Varias vezes tem carros estacionados e que ficam o dia todo e que não são funcionários 176 
daqui, desde as 7h00 da manhã. Então, é uma campanha muito ampla. É uma questão de 177 
bom senso e nós precisamos de um trabalho que consiga sensibilizar as pessoas. Sempre 178 
falamos da questão do horário, do respeito desse espaço que é da criança, mas estamos 179 
cada vez mais vendo casos assim: pais que chegam atropelados e causam algum tipo de 180 
confusão. São coisas que vão aparecendo que toda essa situação começa a ficar mais difícil. 181 
CHRISTIANNE TOURINHO acredita que isso aconteça porque não seguem as regras. KÁTIA 182 
DI FEDERICO acredita que a questão não seja só do trânsito, mas também é a questão do 183 
bom senso e de tudo o que a conselheira Fabiana relatou. A conselheira FABIANA KUHNE 184 
diz que realmente a sua fala é nesse sentido, sentido de sensibilização e mesmo que em 185 
determinados momentos a competência em relação ao espaço seja além da área da escola. 186 
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O envolvimento pedagógico com a criança, por mais que a criança seja semente é bom unir 187 
a família também. Esse problema a gente encontra também no Instituto de Biologia entre 188 
alunos e funcionários. Tem um estacionamento e às vezes não cabe todo mundo e fica 189 
aquela “briga”. Isso é geral do cidadão. De repente uma parceria DEdIC/Emdec, alguma 190 
coisa da Dedic com a Unicamp também em um nível mais global. CHRISTIANNE TOURINHO 191 
esclarece que já houve essa conversa com a vigilância e eles disseram que não, pois há 192 
sempre um desacato e é um problema. A conselheira FABIANA KUHNE relata que para 193 
trabalhar no Instituto de Biologia já teve que parar seu carro na Química, porque voltando 194 
do almoço não encontrou mais vaga. Então, na situação que foi comentada aqui, sobre o pai 195 
discutir com a professora, por mais que a professora tenha que trabalhar, em determinado 196 
momento vai acontecer mesmo de não achar vaga, para um ou outro e por mais que seja 197 
bom parar na porta de onde se trabalha às vezes isso não dá. Então, o que tem que ser 198 
priorizado é a entrada rápida de quem é rápido para não atrapalhar o transito ou vai 199 
priorizar quem trabalha. Aqui ainda tem o agravante de estar perto do HC, muita gente de 200 
fora. Então, diz que lhe parece que nada que se consiga pensar vai ser imediato. 201 
CHRISTIANNE TOURINHO reitera que na verdade é a educação, compartilhar, o respeitar é 202 
fundamental. ELIZABETH GODOY diz que com relação ao berçário, se vê que aqui a situação 203 
não é tão agravante, pois aqui se tem o privilégio conquistado de ter uma cancela que seja 204 
aberta para as famílias também poderem usar a vaga rápida. “O Berçário não tem, nós 205 
temos que tentar fazer a conscientização talvez de alunos da Faculdade de Engenharia de 206 
Alimentos, pois nós não sabemos quem para na vaga rápida e fica o dia inteiro lá. Então, o 207 
Convivência I sofre com isso constantemente, as famílias quando chegam para a visita, 208 
estão colocando o carro em frente ao Berçário, ali perto do alambrado, pois não encontra 209 
outra vaga e precisa ver o filho. Às vezes chega ao meio dia e meia, porque rodou e não 210 
encontrou vaga. Então a situação do Convivência I está bem aquém da situação daqui”. 211 
CHRISTIANNE TOURINHO diz que entrará em contato com a prefeitura para que se avalie a 212 
possibilidade de haver um vigilante nos horários de entrada e saída ( 8h30 às 17h30). 213 
ADRIANA BARONE acha importante colocar lá no berçário, como se colocou no Convivência 214 
II e III, vagas (cones) só para as famílias. ELIZABETH GODOY destaca que no berçário 215 
aconteceu de ser colocado e famílias que estavam no conselho questionaram, porque é 216 
publico e tem que estacionar quem quiser. Então, foram retirados os cones. Era uma vaga 217 
que foi reservada para o pessoal da equipe gestora e geralmente a equipe não usava e 218 
deixava ali para uma emergência. Porém, foi falado que tinha que retirar que não devia 219 
colocar e foi retirado, mas quem estaciona lá o dia todo, a gente não tem conhecimento. A 220 
conselheira ROBERTA BOTELHO diz que se lembra de que tinha mesmo muita gente 221 
(alunos) que parava ali e passava o dia inteiro. A conselheira FABÍOLA MACHADO diz que 222 
ficou pensando um pouco nessa questão do espaço publico, como a gente vê até nos nossos 223 
banheiros, pois estamos em uma Instituição de Educação e mesmo assim é preciso por ali: 224 
mantenha o local limpo, jogue lixo no lixo e outros. Infelizmente são coisas de educação 225 
que temos que estar relembrando, mesmo dentro das nossas unidades. De repente não sei 226 
se seria possível, fizer um pequeno banner de lona com esses textos que a Fabiana vai 227 
trazer, textos curtos como, por exemplo: “a maior educação é seu exemplo, respeite as leis 228 
de transito, respeite as leis do estacionamento”. Não sabe se será possível ver com o GGBS 229 
ou com a Unicamp o financiamento de uns quatro banners e até com o Sérgio Porto. É 230 
preciso tirar alguém daqui que pudesse fazer isso, entrar em contato com Sérgio Porto. 231 
Precisamos ver se conseguimos alguma verba para a confecção dos banners. A conselheira 232 
VIVIANI BERGAMASCHI relata que o Sérgio Porto está sem condições financeiras. A 233 
conselheira FABÍOLA MACHADO acredita que mesmo assim pode haver uma conversa com o 234 
Sérgio Porto. CHRISTIANNE TOURINHO pergunta se alguém se lembra da campanha que o 235 
Eduardo fez, ele foi à gráfica e fez algumas placas de conscientização. A conselheira 236 
FABÍOLA MACHADO sugere retomar essas placas só para lembrar as pessoas, porque 237 
infelizmente temos que estar lembrando. Tem que tirar alguém para entrar em contato com 238 
a prefeitura, nesse caso é para ver essa questão com o Sérgio Porto, se poderia colocar lá 239 
no estacionamento deles, conversar com a direção sobre: “nós percebemos um problema de 240 
educação no transito aqui, podemos colocar um cartaz aqui educativo no estacionamento”. 241 
CHRISTIANNE TOURINHO acha que produzidos pelas crianças ficaria ótimo. Crianças do 242 
Prodecad e pré-escola. A conselheira FABÍOLA MACHADO diz que é preciso pensar em um 243 
material que não degrade muito rápido. A conselheira SAMARA MESQUITA complementa a 244 
fala da Kátia que representa um pouco do que a mesma estava sentindo. Quando a 245 
conselheira Fabiana coloca das vagas que são rápidas, têm inclusive vagas pintadas para 246 
ser rápida, a questão às vezes do funcionário, tanto os pais que passam rapidamente para 247 
deixar seus filhos, os professores ficam esperando. Eles não vão ter para quem entregar as 248 
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crianças e sendo assim irão demorar no prédio. Então, é priorizar as vagas rápidas para 249 
quem for rápido e deixar o professor que está chegando, pois  são 20 carros que saem. É 250 
uma questão de prioridade, a gente compreende que não é só para parar perto do trabalho 251 
e sim para facilitar também as questões das vagas. A conselheira FABIANA KUHNE diz que 252 
irá complementar a fala da Christianne quanto à participação das crianças na campanha do 253 
estacionamento. “Todos esses trabalhinhos que ficam no saguão quando a gente chega 254 
chamam muito a atenção e tocam bastante, dificilmente você olha só o do seu filho, olha da 255 
outra turma. Sensibiliza tanto pelo assunto quanto o trabalhinho mesmo, o esforço de cada 256 
criança. Então, de repente a cada semana uma turma faz um trabalho assim, até esses 257 
rolos de papel pardo que é muito barato. Corta um papel pardo de 1m e coloca na entrada 258 
da porta com as mãos de todas as criancinhas e uma frase: essas semanas não vão jogar 259 
lixo no chão, na semana seguinte: essa semana não vão parar na vaga do vizinho, umas 260 
coisas simples assim, coisas que a gente ensina em casa para as crianças uma regra 261 
simples de respeito ao próximo”.  Não precisa ser nada muito formal ou regras adultas, mas 262 
a mãe vendo a criança envolvida com aquilo, certamente ela vai se sensibilizar também e 263 
de pouquinho em pouquinho, vamos trocando o foco, trocando o assunto. É uma sugestão. 264 
CHRISTIANNE TOURINHO remete sua fala ao item 2º da pauta: GR 15/2016 de 265 
17/06/2016 e solicita que a conselheira Viviani Bergamaschi leia a resolução para o 266 
acompanhamento de todos. A conselheira Viviani Bergamaschi inicia a leitura da GR 267 
15/2016 de 17/06/2016 que “Dispõe sobre a composição da jornada de trabalho dos 268 
Profissionais de Educação Básica, a dispensa do ponto no recesso escolar na Divisão de 269 
Educação Infantil e Complementar–DEdIC e os módulos de atendimento infantil”. A 270 
conselheira FABIANA KUHNE pergunta se na prática significa que algum professor está 271 
nesse horário fazendo esse atendimento. CHRISTIANNE TOURINHO responde que o 272 
professor fará o atendimento no horário extraclasse, na docência e no horário que é no seu 273 
contra turno de docentes. A conselheira FABIANA KUHNE  pergunta se é isso o 1/3 de 274 
formação e se isso corresponde a uma hora todo dia. CHRISTIANNE TOURINHO  responde 275 
que é conforme o planejamento. A conselheira VIVIANI BERGAMASCHI continua a leitura da 276 
resolução no Artigo 3º: “Os profissionais de que trata o artigo 2º usufruirão de férias anuais 277 
de 30 dias sempre no mês de janeiro, de forma a atender às necessidades didáticas e 278 
administrativas da DEdIC”.  CHRISTIANNE TOURINHO diz que nesse momento o pessoal do 279 
RH já está com o pessoal da CLT que tem que tirar os 30 dias. Nós já estamos organizando 280 
para que as professoras possam estar tirando as férias e que em 2017 todos fiquem o mês 281 
de janeiro de férias e o recesso em julho. A conselheira VIVIANI BERGAMASCHI continua a 282 
leitura na qual se trata dos modulo de atendimento infantil. A conselheira PATRÍCIA DE 283 
ARAÚJO diz estar entendendo que esse adulto para seis crianças que no final acaba sendo 284 
dois adultos para 12 crianças. Pergunta se no berçário já é assim e pergunta também se 285 
será que isso vai dar margem, por exemplo, aqui temos dois professores com 30 crianças 286 
ou dois professores para 40 crianças, pois normalmente são dois professores para turma de 287 
crianças ou não. CHRISTIANNE TOURINHO diz que na verdade é o seguinte: é um professor 288 
pedagogo para a turma. Um professor, mas isso não implica que  tenha outros. A legislação 289 
das diretrizes é este professor para que não ocorra igual as nossas colegas da UERG que 290 
não tem professores lá, só tem técnicas. Um professor de manhã e um professor à tarde 291 
que se responsabilize pela parte pedagógica, isso não quer dizer que ele estará sozinho. A 292 
ideia é que tenha as estagiarias que se junte a eles, por exemplo: uma pessoa para seis 293 
bebês. A conselheira VIVIANI BERGAMASCHI pergunta que se a partir de quatro anos de 294 
idade é um professor para cada 20 crianças, por exemplo: a pré-escola. A turma tem 20 295 
crianças com uma professora de manhã e uma à tarde, como vai ser. CHRISTIANNE 296 
TOURINHO  responde que sim. A conselheira VIVIANI BERGAMASCHI questiona se nunca 297 
essas professoras vão ficar o dia todo com a turma. CHRISTIANNE TOURINHO responde que 298 
não, pois uma vai entrar de manhã e a outra à tarde, talvez elas se encontrem, porque no 299 
período são 5h25 de docência e 13h e 1/2 de formação dividida, e cada uma irá  apresentar 300 
o seu plano, as pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado, as meninas que estão 301 
fazendo especialização tem dois dias que dão 8h. Então, é conforme a necessidade da 302 
professora e seu plano de trabalho. A conselheira ADRIANA FREZZATO solicita um 303 
esclarecimento sobre a fala da Christianne sobre uma professora e uma estagiaria e 304 
pergunta se vai haver contratação de estagiários ou não, porque no seu módulo isso não 305 
acontece. A conselheira SAMARA MESQUITA relata que em seu módulo, se tem juntado 306 
duas turmas para organizar p planejamento. Todo mundo sabe que é uma prática de várias 307 
turmas para dar certo, para tentar garantir, já que são 12h e 1/2 por professora e volante. 308 
Então, são cinco professores tentando organizar 12h e 1/2, porque o professor volante 309 
também tem que ter o seu horário. Pergunta se são oito meses para implantar isso da 310 
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melhor forma. Temos feito estudos e pergunta se há perspectiva de aumentar o numero de 311 
estagiários, por exemplo: temos no módulo um estagiário e um professor volante. 312 
CHRISTIANNE TOURINHO responde que a contratação está bem difícil, mesmo porque 313 
agora nós conseguimos as dez professoras para estar ajudando como volante. Agora o que 314 
se tem percebido no trabalho que vocês estão juntos é que não dá para ter 10 faltas de 315 
professoras em um dia, isso vai ser impossível. A professora falta no horário de formação 316 
de sua colega, nem se colocarmos 10/15 professoras, dará certo. Então, é assim: dar 317 
condições de estrutura de trabalho e a partir do momento que ela não trabalha mais 40 318 
horas com docência, ela tem 5h20 com as crianças, ela pode se programar e a expectativa 319 
é que as faltas venham a cair. Agora, o que temos visto é que não está acontecendo isso. 320 
Pelo que temos visto a frequência de criança por dia e o numero de adultos, a situação está 321 
bem coberta. Agora, me parece que as coordenações podem estar falando melhor e junto 322 
com vocês localizarem onde estão esses buracos. A partir do momento que tiver buraco 323 
podemos, dai ao longo desses três meses ver se precisam realmente as contratações, 324 
mesmo porque com a greve também perdemos 18 crianças do maternal. Isso dá uma 325 
abaixada e tentaremos minimizar, caso falte professores e não fazer outras matriculas tudo 326 
para que não inche a máquina, essa é a nossa proposta. Porém, o estudo é esse, mas está 327 
havendo falta de professores porque o módulo está certo para o numero de crianças. 328 
ADRIANA BARONE relata que a pedido das professoras, em reunião foi feito um quadro, um 329 
do Convivência II e um do Convivência III, colocando todas as professoras por módulo do 330 
Convivência II, todas as estagiárias que nós temos no período da manhã e da tarde. 331 
Convivência III também foi feito isso. Nós somos um prédio muito grande aqui do Ceci. Nós 332 
não temos a dimensão total do que acontece em um dia de trabalho, por exemplo: quando 333 
chegamos aqui para trabalhar em um dia de manhã, nós temos todo aquele quadro que se 334 
esquematizou, onde ficará e com quem, cada pessoa, onde a estagiaria vai cobrir, pois a 335 
estagiária não fica em um lugar fixo, ela migra, para que se cumpra essa jornada de 1/3 de 336 
formação, as volantes estão sempre cobrindo os espaços da creche inteira e não só do 337 
Convivência II, porque o que vale para o Convivência II, vale também para o Convivência 338 
III. Não é porque são crianças maiores que não necessitam de atendimento adequado. São 339 
crianças maiores, mas as professoras precisam sair para fazer seu horário de café e outros, 340 
pois trabalhamos com gente dentro da escola. Quando mostramos aquele quadro lindo e 341 
maravilhoso, está tudo certo, em um dia foram 10 faltas na creche. Quando olhamos a 342 
DEdIC, nós olhamos o todo, nós olhamos o macro. O que acontece é que a professora fala: 343 
“mas, Adriana eu tinha o meu planejamento” e a coordenação tem que responder: 344 
“desculpa, mas você não vai fazer”. A prioridade é o atendimento á criança. Então, vamos 345 
atender essa criança. No período da tarde, quando é ½ dia ou 1h, tudo aquilo que foi 346 
planejado de manhã, não serve mais, “furou” tudo. É estagiaria que falta atestados que 347 
chegam e coisas que acontecem em caráter de urgência, pois nós trabalhamos com gente. 348 
O que precisamos entender primeiro é que esse é um lugar único, que tem uma demanda 349 
muito grande, tanto de crianças, como de profissionais. Dentro do nosso dia a dia temos 350 
que aprender a olhar o todo, pois é muito fácil falar:” eu não fiz meu planejamento”, mas 351 
será que a tua colega que está lá no 3º piso também não conseguiu fazer e por que. O que 352 
nós pedimos para as professoras é uma folha que diga a data do planejamento delas, o 353 
horário e o porquê ela não conseguiu fazer o seu planejamento, pois precisamos visualizar 354 
isso como um todo, não adianta cobrir uma turma, se a outra turma está com uma 355 
professora e uma auxiliar. O que acontece no dia a dia nós não conseguimos prever. Antes 356 
nós fazíamos uma organização por dia, agora não dá mais, agora é organização por hora. 357 
Não é questão de ter mais pessoas ou não ter, pode lotar a creche de funcionários que terá 358 
falta do mesmo jeito, pois coisas acontecem. LAURA LINARES relata que nesse dia que 359 
faltaram 10 professoras, três eram do mesmo módulo, a volante e mais as duas professoras 360 
da sala. “Temos que nos virar”, pois não dá para não receber as crianças porque as 361 
professoras não vieram. CHRISTIANNE TOURINHO diz que a ideia é junto localizar onde 362 
está faltando, o porquê está faltando e ver a possibilidade de chamar mais estagiários. 363 
Todos sabem que em outros institutos não foi contratado ninguém e aqui vieram 10 364 
professoras, pois justificamos duas exonerações e agora teremos mais. Foi feito assim, pois 365 
não podíamos fazer um concurso efetivo, mas pelo menos temos algumas substituições. 366 
ADEMIR DE MARCO pergunta se foi contrato temporário. CHRISTIANNE TOURINHO 367 
responde que sim, até o final do ano. A conselheira MARINEUSA TOSSINI pergunta se o 368 
contrato temporário é por um ano. ELISABETH GODOY responde que pode ser prorrogado 369 
até dois anos. LAURA LINARES esclarece que só licença maternidade tem prazo 370 
determinado. A conselheira ROSINEIDE SILVA diz que na CAS há um caso de uma 371 
professora que trabalha muito bem e ficou em 1º lugar no concurso. A conselheira 372 
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MARINEUSA TOSSINI complementa a fala de Rosineide dizendo que a referida professora é 373 
muito boa, trabalha muito bem, consegue ficar com uma turma tranquilamente, mas a 374 
contratação dela foi para cobrir licença gestante. Então, foram cinco ou seis meses, mas ela 375 
passou em 1º lugar nesse ultimo concurso e agora foram chamadas mais 10 professoras 376 
que irão ficar por um ano e ela não pode renovar esse contrato por mais seis meses. 377 
Fizemos essa solicitação para todos os órgãos e a resposta foi negativa. Achamos que isso é 378 
muita injustiça. A conselheira ROSINEIDE SILVA acredita que a professora citada poderia 379 
ficar pelo menos até o final do ano, finalizar com a turma. CHRISTIANNE TOURINHO 380 
responde que isso foge da alçada da DEdIC. A conselheira MARINEUSA TOSSINI pergunta 381 
se os contratos para cobrir licença gestante da FUNCAMP são diferentes, pois uma mãe da 382 
CAS lhe disse que uma pessoa foi contratada no lugar dela pela FUNCAMP para cobrir a sua 383 
licença gestante e vai continuar. A conselheira LIGÍA MELO diz que FUNCAMP não é 384 
concurso é terceirização. CHRISTIANNE TOURINHO consulta se alguém mais tem alguma 385 
duvida sobre a GR 15/2016. A conselheira FABÍOLA MACHADO pergunta se para a próxima 386 
CAD já estará incluso ou ainda não, pois tem a previsão de até 10 meses. CHISTIANNE 387 
TOURINHO responde que a previsão é de até oito meses. A conselheira SAMARA MESQUITA 388 
diz que referente ainda a GR 15/2016, entende que esse é o mínimo que está colocado no 389 
documento para assegurar que tenha esse pedagogo. Acredita que o conselho poderia 390 
aprovar que esse é o mínimo e que enquanto conselho gostaria que fossem mantidas as 391 
duas professoras por turma, só para garantir algo por escrito, de que nós queremos 392 
continuar trabalhando dessa forma, pois essa já é a prática na DEdIC. Sugere que em 393 
algum documento isso fique registrado, pois é só o mínimo que está registrado. 394 
CHRISTIANNE TOURINHO remete sua fala ao item 3º da pauta: Portaria do Dirigente 395 
Regional de Ensino sobre a autorização de funcionamento do CECI. A conselheira 396 
VIVIANI BERGAMASCHI inicia a leitura do documento que “Dispõe sobre autorização de 397 
instalação e funcionamento dos Centros de Convivência Infantil”. CHRISTIANNE TOURINHO 398 
pergunta se todos perceberam que houve uma mudança, que foi tirar a creche da área da 399 
saúde, mas que esse nome também terá que ser homologado. Como nós somos Ceci – 400 
Centro de Convivência Infantil e temos os Convivências I, II e III, apesar da Diretoria de 401 
Ensino não permitir colocar esses nomes nos documentos. Nos documentos tem que estar: 402 
Berçário, Maternal e Pré-escola, mas nos informaram que nos documentos internos 403 
poderíamos usar qual a nomenclatura que quisermos. Todos os lugares  que falamos que 404 
nós  não usávamos essa nomenclatura formal de berçário, maternal e pré-escola e sim 405 
Convivência I, II e III, todos gostam bastante, por ser uma nomenclatura forte. Então, já 406 
que a unidade da CAS é de somente 6h, optamos por parcial. Conversamos com equipe e 407 
agora temos que esperar passar pela CAD essa mudança de nome. A conselheira VIVIANI 408 
BERGAMASCHI continua a leitura da portaria. CHRISTIANNE TOURINHO diz que enfim a 409 
autorização está pronta e pelos documentos mais recentes é uma autorização e 410 
credenciamento. É uma autorização de funcionamento de credenciar-se ao sistema de 411 
Ensino e é tanta polemica em relação a isso que ontem em uma conversa com o pessoal da 412 
Faculdade de Educação, ainda existem docentes que ficam indignados porque nós estamos 413 
credenciados em um Sistema Estadual e não municipal, pois pela legislação toda a estrutura 414 
da Educação Infantil é pelo município. Desde novembro de 2013 pelo processo que 415 
entramos com o estado e ele nos designou a ir para o município e o município depois de um 416 
ano e meio nos designou  para o estado. Com consulta pelo Conselho Estadual deliberou-se 417 
que seria supervisionado pelo estado. Então, ainda existe esse problema, pois na realidade 418 
quem estuda a educação Infantil é o município. Porém, temos que respeitar, tanto que até 419 
nas grades curriculares nós tivemos conflitos, porque eles colocam área de conhecimento, e 420 
nós não trabalhamos nessa perspectiva. Porém, estamos autorizados e credenciados pela 421 
Diretoria de Ensino Leste pelo Estado de São Paulo. Agora o segundo passo é que as 422 
crianças tenham o R.A. (Registro Acadêmico). Então, vamos ter que trabalhar na Secretaria 423 
de Alunos com uma proposta da Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do 424 
estado de São Paulo), quanto à frequência, as coisas terão outros arranjos, outras 425 
normatizações. ADEMIR DE MARCO pergunta se essa autorização de funcionamento tem 426 
prazo de validade. CHRISTIANNE TOURINHO responde que não, pois uma vez que é a 427 
regulamentação do projeto pedagógico todo ano e homologação do calendário escolar. 428 
Serão designadas duas supervisoras que virão aqui e teremos que passar pela diretoria para 429 
estar retirando documentos, já será cadastrado e o pessoal já está inserindo professores 430 
com o MEC e tem toda uma burocracia. A conselheira FABÍOLA MACHADO diz que no artigo 431 
3º que diz sobre “os responsáveis pelos Centros de Convivência Infantil ficam obrigados a 432 
manter adequados...”. Pergunta se esses responsáveis no caso seriam a direção geral e a 433 
coordenação do DGRH. CHRISTIANNE TOURINHO  responde que ficará a cargo da equipe 434 
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gestora. O regimento escolar foi um estudo bem complicado porque na versão da 435 
Universidade é um regimento que era muito próximo dos institutos. Porém, esse regimento 436 
foi para que nós fizéssemos essa normatização, agora precisamos fazer um regimento 437 
interno colocando o Prodecad, um regimento da DEdIC. Nesse regimento eu vejo um 438 
regimento só da Educação Infantil e não da DEdIC. Agora precisamos nos debruçar com 439 
uma equipe, com gestores, professores e funcionários para que possamos estender também 440 
para o Prodecad. Então, esse foi bem focado para o Estado. A conselheira KAMYLLA ROCHA 441 
questiona que para se mantiver brinquedos e merendas a verba que vem será da Unicamp 442 
ou o estado só vai entrar com a supervisão e não entrará com verbas e recursos. 443 
CHRISTIANNE TOURINHO responde que ainda não vai poder falar sobre essa questão, pois 444 
essa questão ainda não foi falada e organizada. Geralmente existe uma verba PRODESP 445 
(Companhia de Processamento de dados do Estado de São Paulo) em cima de numero de 446 
alunos, mas a Universidade vai continuar também. A conselheira LIGÍA MELO pergunta se 447 
com relação ao estado, quando tem greve, não tem reposição, no caso da pré-escola. A 448 
conselheira SAMARA MESQUITA responde que depende dos dias letivo e que são 200 dias 449 
letivos acima de quatro anos. Tem que se verificar se o nosso calendário “bate” com isso. 450 
CHRISTIANNE TOURINHO diz que tudo é conforme a legislação. Independente disso já tinha 451 
que ter 200 dias letivos.  Remete sua fala ao item 4º item da pauta: Regimento Escolar 452 
Dedic.  Inicia a leitura passo a passo do regimento. A conselheira LIGIA MELO pergunta se 453 
a DEdIC não irá mais atender crianças com menos de seis meses, no caso de alunos que 454 
não tem licença maternidade e também não tem licença de seis meses. CHRISTIANNE 455 
TOURINHO responde que só em casos omissos. A conselheira PATRÍCIA DE ARAÚJO ressalta 456 
que há funcionários que também não tem, pois a mesma precisou tirar três semanas antes 457 
e quando voltou seu filho não tinha ainda seis meses, mas conseguiu de outras formas e 458 
enfim ele veio apenas com seis meses. CHRISTIANNE TOURINHO informa que em todas as 459 
normativas e legislações existem casos omissos. A conselheira LIGÍA MELO diz que essa 460 
questão de casos omissos não está escrito no documento. CHRISTIANNE TOURINHO explica 461 
que está escrito na parte inferior do documento. O que temos que entrar em consenso é 462 
que a criança que vem muito cedo para cá, ela vai ter muito mais questões de saúde. Na 463 
prefeitura o que acontecia muito, era da mãe tirar férias para ficar um mês a mais com a 464 
criança em casa, e sendo assim ela vem mais fortalecida. Isso é melhor para a criança, para 465 
a mãe e para a Instituição. A conselheira FABIOLA MACHADO diz que lhe parece, pela fala 466 
da Christianne que esse documento foi preparado especialmente para o estado e para o 467 
credenciamento e que será preciso fazer alguns apontamentos para mudar, já que terá que 468 
incluir o Prodecad. Acredita que possa ser colocado um paragrafo único especificando essas 469 
exceções e também pensando na questão da nomenclatura, pois como é um regimento da 470 
Unicamp e nós usamos Convivência I, II e III, não seria o caso de sugerir a mudança da 471 
nomenclatura. CHRISTIANNE TOURINHO diz que sim, que isso é certeza. A conselheira 472 
FABÍOLA MACHADO pergunta se poderá fazer esse destaque. CHRISTIANNE TOURINHO 473 
responde que sim e diz que no artigo 9º “A Diretoria Geral de Recursos Humanos está 474 
vinculada à Pró-reitora de desenvolvimento Universitário – PRDU e tem sob sua 475 
subordinação a Divisão de Educação Infantil e Complementar”. Explica que isso era uma 476 
coisa que não tínhamos colocado e na hora que  mostramos o organograma com quem nós 477 
estamos vinculados, precisamos colocar isso. Uma das propostas é que a gente saia da 478 
vinculação do DGRH. Acho que isso é uma conversa mais profunda para os próximos 479 
reitores, se podemos nos vincular a Faculdade de Educação, isso depois é um 480 
aprofundamento para entender qual é o melhor caminho. A conselheira FABIANA KUHNE 481 
pergunta o que é o Ceci/Integral e o Ceci/Parcial. CHRISTIANNE TOURINHO responde que 482 
Ceci/Integral é o Convivência I, II e III e o Ceci/Parcial é a CAS. A conselheira FABIANA 483 
KUHNE pergunta que como irá haver essa comissão, o que tiver de observação se pode 484 
deixar para esse momento. CHRISTIANNE TOURINHO responde que sim e continua a leitura 485 
o regimento. A conselheira  FABÍOLA MACHADO pergunta se com relação ao diretor geral de 486 
recursos humanos que cabe a função de presidir um conselho de escola de Educação 487 
Infantil, se não cabe questionarmos isso, porque a Maria Aparecida Quina tem suas 488 
competências na DGRH e que sabemos que não são poucas. Acredita que existe um 489 
distanciamento muito grande e no caso teria que ser a Christianne, que é a diretora geral 490 
da DEdIC, a presidente desse conselho. As competências de um diretor geral de recursos 491 
humanos são: contratação de pessoal, realização de concurso público e prova de títulos. 492 
Entretanto, ele vem como presidente do conselho escolar. A conselheira VIVIANI 493 
BERGAMASCHI diz que é preciso olhar na legislação que rege o conselho escolar. Ver o que 494 
ele coloca como presidente, quem é a pessoa que tem que ser. A conselheira FABÍOLA 495 
MACHADO pergunta se não é o diretor da escola. CHRISTIANNE TOURINHO diz que poderia 496 
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ser feito um rodizio dos diretores das duas unidades, mas dentro do regimento da escola 497 
pode estar se apropriando disso. O conselheiro ALEX MATOS diz que gostaria de fazer uma 498 
observação com relação ao momento da greve. Diz que foi questionado por alguns pais por 499 
não saber explicar o porquê no período da greve não há reunião do conselho, sendo que os 500 
eventos estavam acontecendo na reitoria, sendo que os conselheiros estavam aqui e 501 
poderiam estar debatendo as questões referentes à DEdIC e que não teria vinculação com a 502 
greve. Então, gostaria de saber por que não há reunião em período de greve e se isso 503 
caberia em algum documento para os próximos conselhos. CHRISTIANNE TOURINHO diz 504 
que gostaria que a diretora da DGRH e presidente do Conselho, Maria Aparecida Quina, 505 
respondesse isso. A conselheira ROBERTA BOTELHO diz que perguntou isso para a própria 506 
Maria Aparecida Quina e o que ela respondeu foi que ela não poderia como presidente do 507 
conselho, não poderia convocar as pessoas para uma reunião de conselho, sendo que elas 508 
estariam supostamente em greve. Então, passar essa convocação com caráter convocatório 509 
seria antiético da parte dela. A conselheira PATRÍCIA DE ARAÚJO comenta que na época, a 510 
mesma foi a primeira a levantar isso na lista de e-mails e depois com o e-mail da Gabriela 511 
Tebet, entendeu que seria até uma falta de respeito com quem estava em greve. Entendeu 512 
também que seria mesmo ir contra o movimento que assim como ela colocou estava 513 
deflagrado pela Instituição. Então, foi reconhecido pela maioria que não poderia mesmo 514 
passar por cima disso e fingir que não estava acontecendo nada e seguir. E quem quisesse 515 
ter algum tipo de conversa, poderia vir e conversar com a direção. A conselheira SAMARA 516 
MESQUITA complementa a fala da conselheira Roberta dizendo que a própria Maria 517 
Aparecida Quina falou que não poderia convocar, no entanto, se as pessoas que estavam 518 
em greve, colocassem o nome em um e-mail falando que estavam dispostas a vir, como se 519 
fosse algo voluntario, mesmo estando em greve, participar da reunião, assumindo que não 520 
estão sendo convocadas para trabalhar, levando em consideração a respeito da greve, a 521 
reunião poderia acontecer. Nós mandamos um e-mail com o nome de varias pessoas que se 522 
dispunham a vir e estavam em greve. É só para tentar encaminhar que esse movimento 523 
também aconteceu de parte das pessoas que estavam em greve. A conselheira ROBERTA 524 
BOTELHO ressalta que mandou o e-mail pedindo a reunião e com inclusão de itens de 525 
pauta, assinado por vários conselheiros que estavam em greve. O conselheiro ALEX MATOS 526 
pergunta se não daria para balizar esse procedimento. A conselheira SAMARA MESQUITA 527 
acha válida essa proposta já que aconteceram todos esses desencontros. A conselheira 528 
FABIANA KUHNE relata que em seu Instituto algumas pessoas entraram em greve e cada 529 
unidade tem seu calendário de reunião de departamento. Quem é do departamento recebe 530 
uma comunicação. No Instituto, as unidades em si são convocadas também para uma 531 
reunião de conselho departamental e esses calendários não estão sujeitos ao calendário da 532 
greve, quem está em greve não vai. Não vê como falta de ética manter um calendário, não 533 
é um desrespeito à greve. Entende que se uma posição de presidente a postura é essa, ela 534 
está deflagrando que o conselho está em greve. Acha que nenhumas das situações são 535 
pertinentes para o conselho, pois o conselho não tem que escolher se está em greve ou 536 
não. Existe um calendário de convocação que é anual. Essa história de ser antiética valeria 537 
se fosse uma reunião extraordinária, mas sendo uma questão de calendário não cabe. 538 
Sugere que para os próximos anos, independente de greve que o calendário seja mantido e 539 
ele tem que ser cumprido. É opção de o membro estar lá ou não, mas o calendário tem que 540 
ser cumprido e se o presidente tiver que tomar uma decisão em nome do conselho, isso 541 
também tem que ser votado. A conselheira PATRÍCIA DE ARAÚJO pergunta se mesmo sem 542 
tiver regimento isso cabe. CHRISTIANNE TOURINHO acredita que não. A conselheira 543 
ROBERTA BOTELHO acha que esse problema se dá especialmente pelo caráter da presidente 544 
do conselho ser a presidente da DGRH, porque pelo menos a justificativa dela foi nesse 545 
sentido, ela como presidente do conselho e diretora da DGRH, ela estaria em uma posição 546 
de convocar as pessoas para trabalhar. A conselheira FABIANA KUHNE acredita, então, que 547 
as duas coisas não podem se misturar. A conselheira ROBERTA BOTELHO concorda, pois 548 
assim acaba dando alguma confusão. Se o conselho fosse mais independente, inclusive na 549 
presidência da direção da DGRH esse problema não ocorreria. A conselheira FABIANA 550 
KUHNE diz que quem convoca a reunião é a presidente do conselho e não é o diretor da 551 
DGRH. Esse é um argumento de questionamento inicial, se a presidência do conselho tem 552 
que ser atribuição do diretor da DGRH. A conselheira ROBERTA BOTELHO acha que se a 553 
presidência do conselho fosse interna da DEdIC, no caso a diretora, ficaria bem melhor. A 554 
conselheira FABIANA KUHNE pergunta se isso pode ser votado. ELIZABETH GODOY diz ter 555 
duas observações a fazer. Por ser o conselho uma reunião deliberativa, se parte dos 556 
funcionários estão em greve, eles não vão estar para deliberar e pergunta como isso pode 557 
se proceder. Agora, as pessoas estão pensando em uma situação na qual já se abaixou os 558 
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ânimos, não estamos mais em uma situação de greve, mas quando a situação está ali, todo 559 
mundo nervoso, realizar uma reunião de conselho, será voltado contra aqueles profissionais 560 
que aderiram esse movimento. ROSANA NASCIMENTO relata que as reuniões de pais são 561 
suspensas durante a greve e pergunta por que não se podem suspender as reuniões de 562 
conselho. Acredita que em um momento de greve a reunião não deva acontecer. A 563 
conselheira FABIANA KUHNE considera que no caso a escola estava funcionando. 564 
ELIZABETH GODOY diz que estava funcionando parcialmente. A conselheira ROBERTA 565 
BOTELHO não vê nenhum impedimento se os conselheiros mesmo em greve participassem 566 
da reunião do conselho. ELIZABETH GODOY diz que A DEdIC não tem conhecimento do 567 
calendário de greve. A conselheira ROBERTA BOTELHO pergunta se tiver um conselho 568 
durante a greve e a mesma esta em greve, se não poderia participar do conselho. 569 
ELIZABETH GODOY diz que a greve é entendida como uma ruptura de contrato e é 570 
contraditória, pois ou está em greve ou não está em greve. A conselheira ROBERTA 571 
BOTELHO diz que independente a mesma é conselheira como mãe. A conselheira FABIANA 572 
KUHNE pergunta se não cabe fazer uma normativa. ELIZABETH GODOY diz que se corre o 573 
risco da reunião não ser deliberativa. A conselheira FABIANA KUHNE diz que o conselho é 574 
formado de 50% de pais. Se tiver 50% de pais aqui, podem estar todos os professores em 575 
greve que haverá quórum para reunião, não está certo não ter a reunião. ELIZABETH 576 
GODOY acha que é justo que tenha a proposição exata para que todos façam parte 577 
efetivamente dessa deliberação. A conselheira FABÍOLA MACHADO sugere que se coloque 578 
esse ponto pra se aprofundar e fazer uma normativa. Comenta que durante a greve da 579 
Universidade as reuniões da CAD e Consu não são canceladas e são conselhos. É uma 580 
questão que todos terão que pensar juntos. Inclusive, tirar uma comissão para pensar em 581 
atendimento em período de greve e pensar essa questão do conselho. Então, só para 582 
registrar esse ponto de destaque que é de se aprofundar essas questões a qualquer hora e 583 
continuar a leitura do regimento. A conselheira FABIANA KUHNE concorda, pois o medo do 584 
movimento de greve da represália por quem está em greve não pode ser a justificativa de 585 
não ter o conselho. ADEMIR DE MARCO acha complicado se prever alguma coisa para uma 586 
futura situação de greve, pois cada greve é uma greve, não tem como.  Diz que concorda 587 
com o que foi feito pela Maria Aparecida Quina, pois acha que se ela convocasse, mais 588 
pessoas iriam ver como um ato impositivo do que com normalidade.  Diz que não faria a 589 
reunião, pois pode haver uma greve que todas as professoras entrem em greve. A 590 
conselheira FABIANA KUHNE ressalta que é só 20% de professoras. ADEMIR DE MARCO 591 
acredita ser complicado querer normatizar isso. A conselheira FABIANA KUHNE diz que o 592 
conselho é composto por muito mais pais do que professores e pergunta se é justo o “resto” 593 
ser ignorado. CHRISTIANNE TOURINHO destaca que o que não se pode perder é a meta da 594 
DEdIC, pois o conselho está reunido pra dar qualidade para esse espaço, pensando em 595 
quem é atendido nesse espaço e ter estrutura de trabalho, independente de quem esteja 596 
presente nas deliberações. Temos que ter esses dois nortes, pois não são guerras de 597 
famílias e professoras, porque o objetivo nosso é dar qualidade para esse espaço, sempre 598 
olhando isso. LAURA LINARES relembra que a primeira reunião de maio (em greve) não 599 
teve quórum. A conselheira FABIANA KUHNE considera que suspender a reunião do 600 
calendário é sem sentido.  CHRISTIANNE TOURINHO continua a leitura do regimento.  A 601 
conselheira FABIANA KUHNE  diz que ouvindo a fala da Adriana e da Laura, não viu ser 602 
como atribuição. Quando as duas estavam falando da rotina, do planejamento, que não 603 
pode ser diário, tem que ser por hora, inclusive, uma coisa muito verdadeira que ela falou, 604 
que é que nós trabalhamos com pessoas e isso mostra ainda mais na rotina e realidade 605 
daqui, a gestão do ser humano mesmo, porque existe essa questão da pessoa ter uma 606 
flexibilidade, saber trabalhar as expectativas e ansiedades. Isso não é muito decorrente, 607 
mas em alguns lugares, isso está começando a ter valor. De repente isso poderia estar 608 
incluso no regimento em alguma diretoria, alguma coisa mais voltada a esse tipo de ação. 609 
Ferramentas de desenvolvimento humano, algumas dinâmicas para trabalhar esse tipo de 610 
coisa. CHRISTIANNE TOURINHO diz que a DEdIC teve a parceria com a psicóloga Magda 611 
Vulcano. A conselheira FABIANA KUHNE pergunta em termos de regimento. CHRISTIANNE 612 
TOURINHO responde que não. A conselheira FABÍOLA MACHADO esclarece que no acordo 613 
com a Magda havia um item que é desenvolvimento pessoal, especificamente para as 614 
professoras do berçário e que ainda está em “gestação” esse projeto. CHRISTIANNE 615 
TOURINHO continua a leitura do regimento. ADEMIR DE MARCO pergunta se Piracicaba não 616 
entra. CHRISTIANNE TOURINHO responde que não, pois Piracicaba vai ser autorizada pela 617 
diretoria de lá e pergunta se alguém quer fazer uma ressalva. Comenta que a partir do 618 
nosso Congresso foi montado um grupo no qual vai estar se fortalecendo todas essas 619 
questões emanadas dessas novas diretrizes para a Educação Infantil que em nossa opinião 620 
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está tendo um retrocesso. Vão acontecer às manifestações publicas no dia 10/10 e 621 
estaremos socializando para todos os servidores da Unicamp. A conselheira SAMARA 622 
MESQUITA diz ter uma duvida e pergunta que se em caso de atribuição vai de acordo com 623 
as diretrizes, as diretrizes que estão vindo, sabemos que não cabe no que acreditamos. 624 
Entretanto, estamos colocando no papel algo que vamos resistir, pois sabemos que não 625 
cabe no que nós acreditamos como Educação Infantil. CHRISTIANNE TOURINHO concorda 626 
que é uma coisa contraditória mesmo, mas que poderá ser retirada apenas uma parte que 627 
nos contemple. Tem que ter professores habilitados. ELISABETH GODOY sugere que se 628 
coloque o ano das diretrizes de 2009. A conselheira ROSINEIDE SILVA considera que não dá 629 
para levar tudo ao “pé da letra”. A conselheira SAMARA MESQUITA concorda, mas acha que 630 
se está no papel todos tem que respeitar. E na medida do possível colocar em prática. 631 
Porém, vem algo que nós não acreditamos e já vem no papel. Isso é um “tiro no pé”. Então, 632 
acho que deixar uma lacuna como a Beth falou de colocar o ano de 2009 é válido, senão é 633 
um documento contra ao que acreditamos e estaríamos formulando algo para não se 634 
colocar em prática. CHRISTIANNE TOURINHO continua a leitura do regimento. A conselheira 635 
FABIANA KUHNE lembra-se de que foi comentado em uma das reuniões do conselho, no 636 
qual saiu o assunto da manutenção dos parquinhos, que quando tivesse uma próxima obra, 637 
ver a possibilidade de se fazer uma normativa que respeitasse o horário do sono das 638 
crianças. Acredita que tem a ver com o regimento interno. CHRISTIANNE TOURINHO 639 
responde que sim. Comunica que essa semana vai haver uma reunião da secretaria de 640 
alunos, com a diretora da DGRH e a direção da DEdIC, sobre a normatização e logo será 641 
passado para todos no conselho. A conselheira PATRÍCIA DE ARAÚJO acredita que não ficou 642 
muito claro no regimento, sobre as turmas que sobem no meio do ano do berçário e o 643 
berçário fica sem representação no conselho. Foi pensado para não ocorrer mais isso 644 
colocar no regimento alguma coisa referente a essa questão. CHRISTIANNE TOURINHO diz 645 
que essa questão será colocada no edital. A conselheira VIIVIANI BERGAMASCHI pergunta 646 
se os 5% de docentes da Universidade são os mesmos que já participam do conselho. 647 
CHRISTIANNE TOURINHO responde que sim e explica que quando for falar do estatuto do 648 
conselho serão abordadas todas essas questões, inclusive para o próximo edital, para que 649 
não ocorra novamente aquela situação do berçário. A conselheira ROBERTA BOTELHO 650 
considera que o que compete ao conselho escolar, possa ser abordado no regimento do 651 
conselho, pois é necessário esmiuçar melhor o que compete ao conselho escolar. Sente falta 652 
no conselho de ações deliberativas dentro dessas competências. CHRISTIANNE TOURINHO 653 
considera muito importante a elaboração do regimento escolar, porque esse documento é 654 
só uma síntese mesmo. A conselheira FABIANA KUHNE pergunta se ao longo do tempo o 655 
numero de vagas na escola será avaliado, mas se de repente isso for relevante, pois no 656 
artigo 20 que fala sobre o conselho: que será composto por no máximo 40 membros, 20 657 
candidatos, com 50% de pais. Pergunta também que se de repente em vez de fixar 40 e 20, 658 
não se pode deixar isso como proporção de alunos. CHRISTIANNE TOURINHO responde que 659 
isso foi muito estudado, pois para cada 10 salas teria que ter um representante e todos 660 
podem observar que o maior numero de conselheiros é 40, senão tudo se perde mesmo, e  661 
precisamos estudar também que aqui é uma escola só, mas nós temos três unidades e 662 
precisamos ficar nessa intermediação, o que é um conselho escolar de uma unidade, porque 663 
nós temos esse diferencial. Então, decidimos colocar o maior numero para abranger a maior 664 
parte. O que não pode se perder é que tem que ter esses 50% de pais. A conselheira 665 
FABIANA KUHNE considera que às vezes esses 20% pode ser muito, tanto que não se 666 
consegue preencher tudo na hora da eleição, pois não tem candidato. CHRISTIANNE 667 
TOURINHO diz que essa questão poderá ser vista no regimento e ver no edital o que terá 668 
que mudar. A conselheira FABIANA KUHNE pergunta se na parte de docentes não tem 669 
porcentagem. CHRISTIANNE TOURINHO responde que não colocaram, porque podemos 670 
colocar todas as nossas parcerias. A conselheira FABIANA KUHNE diz que tem uma duvida. 671 
No artigo 30 que fala dos currículos, um dos pontos é a musica. Tem que ter um Instituto 672 
de Musica também. ADEMIR DE MARCO diz que tem o Instituto de Artes, no qual tem um 673 
curso de musica. CHRISTIANNE TOURINHO diz que inclusive o conselho tem uma 674 
representante do Instituto de Artes, a professora Silvia Nassif. Continua a leitura do 675 
regimento. A conselheira FABIANA KUHNE diz “Não sei se diz respeito ao regimento ou que 676 
em outro lugar isso pode ser trabalhado. No artigo seis da obrigação dos pais, que diz 677 
respeito ao ser pai e funcionário principalmente. Comparecer às reuniões e demais 678 
convocações do conselho. Não sei se entra no regimento, não dá pra ter nada escrito, do 679 
compromisso da escola com a unidade de trabalho, de informar para a unidade que aquele 680 
pai tem um vinculo com a escola”. CHRISTIANNE TOURINHO ressalta que tem a convocação 681 
que vai para as unidades e tem o calendário também. A conselheira FABIANA KUHNE 682 
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considera que se o seu chefe não entra na internet, ele não saberá. CHRISTIANNE 683 
TOURINHO explica que a DGRH manda a convocação para as unidades. A conselheira 684 
FABIANA KUHNE diz que essa convocação se trata do conselho, mas não de uma reunião de 685 
pais e reuniões pedagógicas. CHRISTIANNE TOURINHO esclarece que a reunião de pais é 686 
um direito a nível nacional. Todos os pais quando tem essa reunião eles podem estar indo. 687 
Na DEdIC tem a declaração de comparecimento. A conselheira FABIANA KUHNE diz saber 688 
que isso existe, só que em determinadas unidades pode existir algumas situações de alguns 689 
colegas de trabalho com relação à chefia devido a funcionários que tem horário diferenciado 690 
por causa da creche da Unicamp. ”...estou querendo saber é de um compromisso 691 
institucional, que a escola faça essa frente, não jogue a responsabilidade para os pais 692 
porque matriculou. No ato da matricula vai um documento para a unidade indicando para a 693 
chefia a questão dos horários e o calendário já anexado”. A conselheira SAMARA MESQUITA 694 
esclarece que a presença do pai na reunião escolar está previsto na legislação. 695 
CHRISTIANNE TOURINHO considera que as famílias que tem as crianças matriculadas aqui, 696 
elas tem muito privilégios e fica pensando naquelas que nem vaga tem aqui e que precisam 697 
ir para outro lugar. A conselheira FABIANA KUHNE acredita que é só enviar ao diretor do 698 
Instituto dizendo: “que existem nesse instituto alguns funcionários com filhos matriculados 699 
na DEdIC e que em algum momento esses funcionários irão se ausentar”. Seria informação 700 
mesmo, pois o diretor da unidade não tem conhecimento disso. A conselheira MARINEUSA 701 
TOSSINI questiona, e se você estivesse em outra escola. A conselheira FABIANA KUHNE 702 
responde que  não iria ter essa questão do credenciamento, particularidades que temos 703 
aqui. A conselheira MARINEUSA TOSSINI  pergunta: “ meu filho está aqui, ai o ano que vem 704 
ele vai estudar em outra escola, eu não vou ter que sair daqui e ir?”. A conselheira FABIANA 705 
KUHNE diz “no meu departamento se tiver cinco mães com filhos na escola e duas 706 
começaram aqui. Essas duas entram mais tarde e saem mais cedo, quando tem reunião 707 
tem dispensa, independente da chefia gostar ou não gostar. Enquanto as outras três tem 708 
que se virar”. ELISABETH GODOY acha que não irá mudar em nada essa informação, pois é 709 
uma questão de gestão. A conselheira FABIANA KUHNE diz que havendo essa possibilidade, 710 
coloca a questão como sugestão. Esse privilégio que a Unicamp oferece para quem tem 711 
filhos aqui, se o funcionário tem filho em outra escola, o privilégio não é mais o mesmo. 712 
Então, em determinadas unidades o tratamento é diferenciado e isso gera um mal estar 713 
entre os funcionários. A conselheira MARINEUSA TOSSINI diz que seu filho estuda em outra 714 
escola e quando tem reunião de pais, conversa com sua direção, sem problemas. A 715 
conselheira FABIANA KUHNE diz “eu sei que o Instituto de Matemática, na congregação 716 
colocou uma instrução normativa regulamentando o horário diferenciado para os 717 
funcionários que tem filhos aqui. Agora eu não sei se vai ficar registrado ou não. Eu não 718 
tenho certeza se é no IFCH ou no IMEC, mas em algum lugar das exatas, tem já esse 719 
tratamento especial. No IB em determinadas unidades o funcionário tem a colaboração e a 720 
consciência do chefe e em outras unidades não. Se de repente aquele chefe tem mais 721 
funcionários com filhos de fora, ele não vai deixar todo mundo sair. Eu como funcionária 722 
representante do departamento do meu Instituto, tudo que diz respeito ao funcionário eu 723 
levo para o departamento para que todos os funcionários fiquem sabendo, inclusive, 724 
aqueles que hoje não tem filho e um dia vão ter. Hoje eles podem até achar ruim de não 725 
chegarem mais tarde, não saírem mais cedo, não faltarem para reunião e festinha, mas 726 
quando eles tiverem filhos, vão gostar desse direito. Agora esse caráter informativo, eu 727 
acho que não atrapalha e não denegre em nada o papel da Instituição de ensino, emitir 728 
uma declaração para a chefia comunicando: nós temos um regimento, funciona assim e 729 
vocês que tem cinco ou dez funcionários com filhos aqui. Qualquer coisa nesse sentido, 730 
caracterizando, porque todas as questões que a gente discute nesse conselho referente à 731 
comunicação aqui entre pais, alunos, funcionários e professores diz respeito à comunicação 732 
truncada. Todas as demandas que a gente traz de pais são coisas que já existem e os pais 733 
não sabem. Uma coisa importante é a transparência na informação”. CHRISTIANNE 734 
TOURINHO diz “que vai até além e fará até uma provocação. A Divisão de Educação Infantil 735 
é muito diferente de outros institutos na questão do seu trabalho, no cuidar. Acredito até 736 
que ela não deveria funcionar no horário que todos os outros têm que entrar no seu 737 
trabalho. Eu acho que deveria começar as 8h00 como, por exemplo: tem docentes que não 738 
aceitam os alunos entrarem atrasados, como vai ser? A gente precisava amadurecer isso 739 
também. Vamos mexer com todo mundo, isso é muito delicado, mas a gente precisava 740 
mexer nisso. Agora tutelar isso de mandar aquilo, eu acho que o próprio DGRH, o próprio 741 
funcionário tem essa condição ou aquele que tem o ganho de bolsa creche é um problema 742 
dele com a chefia dele, da divisão de recursos humanos”.  A conselheira FABIANA KUHNE 743 
diz que não é emitir uma convocação, é simplesmente informar que o funcionário tem filho 744 
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devidamente matriculado e qual o procedimento daqui. CHRISTIANNE TOURINHO relata que 745 
a secretaria de alunos já fornece essa declaração. A conselheira ROBERTA BOTELHO 746 
considera que é um problema mais da DGRH do que da DEdIC, mas também não se pode 747 
esquecer-se das mães que não tem filhos aqui, pois os direitos não podem mudar. A 748 
conselheira FABIANA KUHNE “aqui já diz é obrigatório a comparecer nas reuniões. Como 749 
você obriga a vir em uma reunião e o funcionário se vira?”.  Elisabeth Godoy diz que é o 750 
direito da criança, é obrigação por ser direito da criança. É direito da criança que o pai 751 
acompanhe a vida escolar da criança e não é só da criança da DEdIC, é nacional. A 752 
conselheira PATRICIA DE ARAÚJO diz que se você não trouxer seu filho de quatro anos em 753 
uma instituição infantil, você será penalizado. ELISABETH GODOY ressalta que esses casos 754 
vão até para o Conselho Tutelar. ROSANA NASCIMENTO relata que a Dedic teve uma 755 
reunião com os diretores do HC sobre essa questão dos pais estarem saindo e o que ficou 756 
acertado é que eles iriam entrar no site da DEdIC imprimir o calendário com datas de 757 
reuniões na DEdIC. A conselheira FABIANA KUHNE acha que assim fica muito impessoal e 758 
não é uma conversa de instituição para instituição. A conselheira SAMARA MESQUITA 759 
reitera que é lei e que faz parte do direito da criança e não é questão de achar ruim ou não, 760 
se for à outra escola , quando der o horário de fechamento, o pai tem que ir buscar a 761 
criança. Então, tem que ter sensibilidade para isso, pois já tem vários direitos que vocês 762 
também conseguem por serem trabalhadores da Universidade e nós também, mas tem 763 
coisas que são regulamentos da escola que não tem como. A conselheira FABIANA KUHNE 764 
acha que o regulamento da escola deve ser informado para a Universidade. A conselheira 765 
SAMARA MESQUITA ressalta que é publico, não está escondido. A conselheira FABIANA 766 
KUHNE diz que tudo que é publico sobre a Dedic, são coisas que como representante dos 767 
pais, você tem que pegar o pai pela mão e dizer: “olha o site, olha a informação aqui”. E 768 
também ouvir: “Ah... eu não acredito que a recepção vai ser no pátio”. Enfim, tudo que 769 
existe sobre a DEdIC, sobre o funcionamento da escola, tem um fundamento, tem uma 770 
informação clara, mas ela não chega até esse “povo”. A conselheira VIVIANI BERGAMASCHI 771 
informa que são 11h40 e tem mãe que vai à visita agora. Propõe que esse assunto seja 772 
aprofundado na próxima reunião. CHRISTIANNE TOURINHO diz que é importante tirar uma 773 
comissão para fazer e começar a elaborar o regimento do conselho. A conselheira FABÍOLA 774 
MACHADO lembra que essa comissão já existe, só precisaria tirar uma data e encaminhar o 775 
e-mail e a mesma se dispõe a recuperar esse e-mail com os nomes dos membros dessa 776 
comissão e enviar para a secretaria do conselho agendar uma data e disparar essa 777 
convocação. Pergunta se todos concordam. Todos estão de acordo. CHRISTIANNE 778 
TOURINHO agradece a presença de todos e nada mais havendo a tratar, declara encerrada 779 
a Sessão. Campinas, 22 de setembro de 2016. 780 


