
Ata de Reunião –10/10/16 
 

 
 
 

Aos dias dez de outubro de dois mil e dezesseis  às nove horas, reuniram-se   os profissionais Débora 

Medeiros  do  Amaral,  Liane  Marques,  Juliana Silva, Janaína  Amorin  Noguez,  Michele  Rosa,  Olimpio,  

Pryscila Vasconcelos, Manoela Mandagará, Sérgio Ronaldo Pinho Junior, Maria de Fátima Silva e 

Alessandra Obelar para a realização de uma reunião extraordinária do Conselho do CAIC com a pauta 

Organização do CONCAIC. 
 

Inicialmente foi realizada a leitura da ata do encontro anterior. Após foi colocada a questão de retomar o 

contato com Marco Mello para que ele encaminhe a documentação para garantir sua vinda. Foi enviado e - 

mail para o professor durante a reunião. 
 

Janaína irá na PRAE para conversar sobre a participação dos moradores do Casa do Estudante no 

Congresso na tarde de hoje (10 de outubro). 
 
Sérgio e Michele irão fazer a mobilização com os estudantes da EJA. Isso será feito no turno da noite no 

dia 19 de outubro. 
 

Com relação à participação dos estudantes no Congresso, será feito convite nas turmas para que 

participem de uma reunião de formação sobre o que é o CONCAIC. 
 

Sobre as discussões que estão  sendo feitos com  as turmas,  Juliana  apresentou  o  que  está  sendo 

desenvolvido. Serão organizados móbiles para comunicar aos participantes as principais discussões que 

foram realizadas. 
 

Será encaminhado convite para as instituições que irão participar das Tendas Culturais. Cada entidade 

terá como estrutura para montar seu espaço: 4 mesas e 6 cadeiras. 
 

Acerca da divulgação, Pryscila irá fazer contato com a rádio comunitária. 
 
Maria de Fátima irá encaminhar convite para a Comunicação da FURG. Serão distribuídos os folders e 

cartazes. 
 

Foi avaliado que é necessário fazer reuniões para construir uma proposta de mediação com os 

profissionais que estarão nas salas. Serão feitas reuniões para discutir  as seguintes questões: 
 

O que é proposta de ação; 
 
Como serão feitos os encaminhamentos nas salas; 

 
Categorias que serão abordadas do livro Pedagogia da Autonomia. 

A referida reunião será no dia 17 de outubro às 10h. 

Com relação ao MAC, durante a reunião do dia 08 de outubro as famílias sugeriram a seguinte pauta: 

Espalhe Respeito. 
 

Assinatura dos Responsáveis: 
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