
Ata do Conselho do CAIC 
 
 
 
Aos dias doze de setembro de dois mil e dezesseis, às dez horas e vinte minutos reuniram-
se os membros do Conselho do CAIC para uma reunião, conforme cronograma de 
encontros mensais. Estiveram presentes Débora Medeiros do Amaral, Olimpio Buttierres 
Oliveira, Liane Marques,  Maria de Fátima Silva,  Alessandra Obelar, Priscyla Vasconcelos, 
Manoela Mandagará, Janaína Noguez, Luciana Cozza , Sérgio Pinho Jr, Suzi Bromberger, 
Carla Tavares e Felipe Roldon. 
 
Ao inicio da reunião foi lida  a ata do encontro anterior, a qual após aprovada foi assinada. 
  
A pauta da reunião foi a organização do CONCAIC e os primeiros encaminhamentos para 
organização do evento . 
 
Houve uma alteração na data da realização do 6° CONCAIC. Isso se deu em função da 
solicitação de empréstimo do Ginásio para um evento da Universidade no final de outubro 
e inicio de novembro. Para buscar equacionar as duas ações foi feita a mudança: o 
CONCAIC será em 31 de outubro e 01 de novembro. 
 
Para realização do CONCAIC é necessário definir a temática, as formas de divulgação e 
mobilização, o credenciamento, o regimento, a realização ou não de pré-CONCAICs, 
organização dos espaços e o material de divulgação. 
 
 É fundamental resgatar qual é o sentido do Congresso enquanto espaço político, que não 
pode ter como finalidade apenas listar metas. O evento em si é uma parte de um todo 
maior, que envolve o funcionamento do Congresso. 
 
O grupo conversou sobre a validade de criação de um Fórum permanente do Congresso: 
um grupo com representação de vários segmentos que pudesse fortalecer a gestão 
democrática e o próprio Conselho. 
 
Em uma avaliação do 5° CONCAIC foi colocado que a realização da discussão das metas 
não contribuiu para a qualificação do evento em si, afinal o momento final ficou esvaziado 
quando da votação das metas. 
 
Acerca do tema do 6° CONCAIC foram abordadas as diversas possibilidades de tema para 
a realização do evento. Após a discussão sobre os desafios enfrentados atualmente no 
que tange ao momento político em que vivemos foi definido o seguinte tema:   
 
6° CONCAIC – Desafios da Educação Popular 
 
Foram definidos como grupos para/de mobilização e divulgação: 
 
Famílias; 
Professores; 
Profissionais da saúde; 
Profissionais em geral; 
Usuários da UBSF; 



Bolsistas, estagiários e extensionistas; 
Parceiros; 
 
Acerca da organização dos Pré-CONCAICs o grupo definiu que será feito um investimento 
maior na formação e não na realização de encontros. Serão construídas estratégias de 
divulgação, ficando responsáveis os seguintes membros: 
 
Grupo: Famílias 
 
Responsáveis: Olimpio, Fabiane, Fátima e Cláudia 
 
Grupo: Professores 
 
Responsáveis: Carla, Sérgio, Luciana, Juliana e Manoela 
 
Grupo: Profissionais da Saúde 
 
Responsáveis: Suzi 
 
Grupo: Profissionais terceirizados:  
Responsáveis: Felipe 
 
Grupo: Estagiários etc 
Responsáveis: Jana 
 
Grupo: Estudantes 
Responsáveis: Liane, Michele, Rodrigo e Elisabete.  
 
Grupo: Parceiros 
 
Responsáveis: Liane, Débora e Anderson 
 
Responsáveis pela organização da programação: Débora, Anderson e Fátima 
 
Os mediadores nas salas serão os membros do conselho, os quais serão divididos em 
duplas.  
 
Nosso próximo encontro será em forma de reunião extraordinária no dia  21 de setembro 
às 10h30m. 
 
Foram apresentadas as seguintes propostas para divulgação: 
 
Fazer programas com nossos profissionais explicando conceitos; 
 
Participar de programas na rádio na comunidade e Minuano (AM); 
 
Usar a Kombi para a comunidade. 
 



Será organizado o espaço para as Tendas Culturais com comercialização de artesanato 
oriundo da economia solidária. A atividade será divulgada aos acadêmicos que estarão em 
nosso ginásio para participação em evento na Universidade. 
 
Foram sugeridos os seguintes nomes para participar das mesas de diálogo: 
Darlene Torrada, Jussara Franco, Marco Mello.  
 
Definiu-se que será feito contato com Marco Mello para que participe da primeira mesa. 
 
 
Assinatura dos Presentes: 
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_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 


