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Data: 08/05/17 – Horário: 10h30 – Local: Sala 41 

Pauta: Aprovação do calendário de reposição da greve e agendamento de 

assembleias com as famílias para tratar da reposição da greve, eleição do 

Círculo de País e Mestres (CPM) e Cadernos de Orientação.   

Inicialmente foi apresentada e aprovada a ata do encontro do dia vinte e quatro 

de abril de dois mil e dezessete. Após isso, foi  feita a explanação, pela diretora 

Débora, acerca da construção da proposta de calendário para reposição dos 

dias de greve. Foram destacados dos dias referentes ao movimento, bem como 

os dias que serão utilizados para repor as aulas. Pela proposta apresentada 

serão trabalhados cinco dias na terceira semana de julho, que inicialmente 

seriam de recesso escolar; não serão mantidos os feriadões previstos 

anteriormente e, além disso, serão ampliados os dias de dezembro, que seriam 

de férias escolares. 

O calendário foi aprovado e será largamente divulgado junto à comunidade 

escolar. Serão realizadas assembleias com a seguinte pauta: eleição do CMP, 

o uso de uniformes e a apresentação do caderno de orientações e o 

calendário. 

Acerca do uso do uniforme foi dialogado a questão do uso ser obrigatório (pelo 

menos uma peça) sendo liberado na quarta-feira. Não há como obrigar ou 

encaminhar para casa estudantes que estão sem uniformes, embora tenha sido 

destacado por Olimpio, a importância do mesmo e sua utilização no sentido de 

garantir a segurança dos estudante e sua igualdade. 

Retomando a organização da assembleia para apresentação do calendário, foi 

definida a data de onze de maio nos seguintes turnos e horários: manhã 

(8h30m); tarde (14h) e noite (19h). 



No dia 20 de maio, teremos a Gincana de Comemoração aos vinte e três anos 

do CAIC.  A atividade será nos turnos da manhã e tarde com almoço na escola.  

Acerca dos convênios com a saúde e educação, Débora explicou para o grupo 

a situação de cada e como estão as tratativas para renovação dos mesmos. 

Foi esclarecida a visita do conselheiro tutelar Nelson e de uma assistente social 

do CRAS, que estiveram no Centro procurando o coordenador administrativo 

Felipe e, a principio, o objetivo era apenas conhecer o prédio, não havendo 

tratativas para ações futuras. 

Olimpio colocou sua preocupação com a retirada da proteção da obra do prédio 

Teias, no que se refere à segurança e o uso indevido do espaço. A empresa 

abandonou a obra e ficaram muitos materiais de construção que estão sendo 

levados pela população. A direção irá fazer um comunicado oficial para o Pró-

reitor de Infra-estrutura Amarante, solicitando providências acerca da questão. 

Além disso, estão sendo motivo de preocupação, os maricás, que circundam a 

Universidade e favorecem casos de violência. 

Estiveram presentes na reunião: Débora Amaral, Anderson Souza, Olimpio 

Butierres, Zenaide Tarouco, Samanta Cabral, Priscyla Vasconcellos, Maria de 

Fátima Silva, Liane Marques, Janaina Noguez,  Felipe Roldon e Carla Tavares. 

 

 A via original encontra-se assinada. 


