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Ata do Conselho do CAIC 
 
 
 
Aos dias seis de março de dois mil e dezessete, às dez horas reuniram-se os membros do 
Conselho do CAIC para uma reunião na Sala 41 do Centro de Atenção Integral à Criança e 
ao Adolescente. Estiveram presentes Débora Medeiros do Amaral, Olimpio Buttierres 
Oliveira, Liane Marques,  Maria de Fátima Silva, Priscyla Vasconcelos, Manoela 
Mandagará, Janaína Noguez, Luciana Cozza, Zenaide, Anderson Souza e Felipe Roldon. 
 
Inicialmente foi definido o calendário de reuniões do Conselho do CAIC, conforme descrito 
abaixo: 
 

Data Horário 

03/04 8h30 

08/05 10h15 

05/06 8h30 

03/07 10h15 

07/08 8h30 

04/09 10h15 

02/10 8h30 

06/11 10h15 

04/12 8h30 

 
 
Após a definição das datas, foram apresentadas as ações que serão desenvolvidas 
durante o mês de março em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o qual é comemorado 
em 08 de março: 
 
09 de março 
Horário: durante toda manhã 
Panfletagem e conversas nos espaços de circulação do CAIC sobre os direitos das 
mulheres com  a participação da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres. 
14 de março 
Horário: 21h 
Local: Teatro do CAIC 
Música e Poesia: Sarau em homenagem às mulheres 
22 de março 
Horário: 14h 
Local: Teatro do CAIC 



Roda de conversa sobre saúde e educação e atividades físicas. 
 
Com relação ao CINECAIC, foram apresentadas as datas previstas e no dialogo com o 
coletivo foram sugeridas alterações: 
No que se refere ao turno da tarde, que atende os estudantes dos Anos Finais, a proposta 
é que a atividade seja realizada no turno da manhã, dentro do horário de aulas, com 
calendário referente as datas e turmas atendidas, definido previamente. 
Na formação pedagógica da presente semana, o assunto será tratado com os professores.  
Caso aprovada a alteração, o CINECAIC acontecerá no Teatro, às 9h, nos seguintes dias: 
 
29/03 – Março (quarta-feira)* 
13/04 – Abril (quinta-feira) 
25/05 – Maio (quinta-feira) 
22/06 – Junho (quinta-feira) 
24/08 – Agosto (quinta-feira) 
28/09 – Setembro (quinta-feira) 
26/10 – Outubro (quinta-feira) 
09/11 – Novembro (quinta-feira) 
 

*Neste mês a atividade será realizada na quarta-feira em função do Projeto Tempo 
para as Famílias. 

 
Acerca das datas referentes ao CINECAIC, envolvendo 4° e 5° anos, temos as seguintes 
datas: 
 
03/04 (segunda-feira) 
24/04 (segunda-feira) 
29/05 (segunda-feira) 
26/06 (segunda-feira) 
28/08 (segunda-feira) 
25/09 (segunda-feira) 
30/10 (segunda-feira) 
27/11 (segunda-feira) 
 
A ação será articulada em conjunto com os professores Sara e Guilherme e terá início às 
9h da manhã. 
 
As datas para realização do Tempo para as Famílias, durante o primeiro semestre, foram 
apresentadas: 
 
30/03 – Manhã e Tarde 
 
27/04 – Manhã e Tarde 
 
30/05 – Noite 
 
28/06 – Manhã e Tarde 
 
Como sugestão de temas foi destacada a participação do Conselho Tutelar e no tocante à 
Educação Infantil aspectos relacionados ao processo de adaptação das crianças e a 



relação de confiança que precisa se estabelecer entre a família e a comunidade. A 
alimentação das crianças também é um tema relevante para o projeto. 
 
Foram apresentadas as datas para Assembleias com as famílias dos Anos Iniciais. A pauta 
será as orientações gerais da escola, entrega do caderno de orientações, bem como 
aspectos relacionados à alimentação escolar. 
 
As datas são: 
 
15/03 – 10h30 – 1° e  5° ano 
16/03 – 16h – 1° e 2° ano 
17/03 – 16h – 3° ano 
23/03 – 16h – 4° ano 
24/03 – 16h – 3° e 5° ano diferenciados. 
  
 
Foi abordada a problemática referente ao bebedouro de uso das crianças, o qual está com 
problemas em seu funcionamento. Nossos estudantes estão procurando a área da saúde 
para que possam tomar água, o que gera transtornos na movimentação da UBSF e sua 
rotina. 
Já foi solicitada junto à administração da Universidade a compra de um bebedouro 
industrial, o que irá solucionar o problema. 
Além disso, a gestão irá passar nas salas e relembrar as crianças para que tragam 
garrafas para encher de água. 
 
Em função da coordenadora pedagógica dos Anos Iniciais, Alessandra Obelar, que é 
representante da coordenação no Conselho do CAIC, estar afastada por licença 
maternidade, será convidada a assumir a vaga Kellen Oliveira, que é coordenadora da 
Educação Infantil. 
 
No que se refere à eleição do CPM, foi instituída a Comissão Eleitoral, composta por: 
Olimpio, Juliana Silva, Manuela Mandagará e Pryscila Vasconcelos. 
 
Com relação aos convênios, a diretora do Centro, Débora Amaral irá organizar um oficio 
solicitando a minuta para renovação e irá nas Secretarias de Município conveniadas para 
acordar a continuidade do trabalho. 
 
Na próxima reunião do Conselho do CAIC trataremos das metas do CONCAIC, bem como 
da realização dos Fóruns previstos durante o Congresso. 
 
 Sendo o que tínhamos, encerramos a presente ata. 
 
 
 
 

 A via original encontra-se assinada. 
 


