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Ata da Equipe Pedagógica – 10/10/2017 

 

No dia 10 de outubro, às 17h30, na Sala 41, reuniu-se a Gestão do CAIC para 

uma reunião que integrou o Colegiado Gestor e a Equipe Pedagógica. 

Estiveram presentes Débora Amaral, Carla Tavares, Alice Magalhães, Gisele 

Ruiz, Maria de Fátima Silva, Liane Marques, Fábio Diezkaniak, Meri Elen 

Bastos, Alessandra Obelar, Kellen Oliveira e Eliane Pereira.  

Foram abordados os seguintes temas: 

No dia 27 de outubro temos planejadas duas atividades. A PROGEP está 

organizando um evento em comemoração ao Dia do Funcionário Público, foi 

solicitado que cada Unidade levasse um pedaço de bolo para compartilhar com 

os demais. Além disso, teremos uma atividade organizada em conjunto com as 

escolas da Zona Oeste e a UNISINOS, através da professora Ana Lúcia 

Freitas. No CAIC temos o seguinte cronograma de atividades: 

17h30 – Café Cultural com apresentações artísticas: Débora e Anderson e os 

declamações com os estudantes que fazem parte do Projeto Contadores de 

História, com a Thaís Bachinni. 

18h30 – Roda de Conversa  

No dia 18 de outubro, haverá uma atividade do Programa Mais Educação, cada 

escola irá levar 50 lembrancinhas, a atividade irá acontecer na Escola Valdir de 

Castro.  Além disso, a escola irá levar bolos. 

Dia 21 de outubro temos atividade do Programa Saúde na Escola. O horário 

será (manhã: 8h30 às 11h30). As atividades já haviam sido planejadas 

anteriormente. 



No dia 22 de outubro terá uma atividade da Marinha,que usará as 

dependências do CAIC. 

A Pró-reitoria de Extensão e Cultura convidou a Kombi Literária para participar 

de uma atividade no dia 18 de novembro vinculada à ONU. Além disso, 

também solicitou a  presença da Kombi e Biblioteca Itinerante no dia 05 e 10 de 

dezembro na Festa Literária de Rio Grande – FLIRG, que acontecerá no 

Centro Histórico. 

Sobre o processo eleitoral da vice-direção, foram informados os procedimentos 

que a Comissão Eleitoral está tomando. Na segunda-feira, às 11h30, será feita 

uma reunião com as chapas inscritas. 

Será organizado, pela Coordenadora de Estágios e Projetos, uma reunião com 

os bolsistas para esclarecer como funciona as eleições e os procedimentos, 

além da imparcialidade necessária para quem integra a gestão. 

Sobre a divulgação da FLIC  e palestra com Sérgio Vaz, a proposta é colocar o 

Espaço Sérgio Vaz no Palco Cultural do Centro de Convivência, com 

distribuição dos folders de divulgação. 

Foi estruturada a programação da FLIC e encaminhadas questões acerca do 

funcionamento  da Escola. 

 

● A via original encontra-se assinada. 

 

 


