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Ata do Conselho do CAIC – 02/2017 
 
 
Aos dias vinte e quatro de abril de dois mil e dezessete, às oito horas horas e 30 minutos 
reuniram-se os membros do Conselho do CAIC para uma reunião na sala quarenta e um. 
Estiveram presentes Débora Medeiros do Amaral, Anderson Souza, Michele Rosa, Olimpio 
Buttierres Oliveira,  Maria de Fátima Silva, Priscyla Vasconcelos, Manoela Mandagará, 
Janaína Noguez, Luciana Cozza, Priscyla Vasconcellos, Felipe Roldon, Carla Tavares, 
Samanta Cabral e Juliana Silva. 
 
Inicialmente foi realizada a leitura e assinatura da ata da última reunião e apresentados 
retornos das demandas da última reunião:  
 
- Com relação ao bebedouro a compra já foi solicitada para a pró-reitoria responsável, mas 
poderá haver algum atraso em função dos cortes de verbas;  
- Acerca das metas do CONCAIC serão pauta em próxima reunião do conselho em função 
da urgência de outras pautas; 
- Sobre o ofício que foi entregue em mãos ao prefeito municipal solicitando o corte de grama, 
foi destacada a agilidade da resolução do problema e o pronto atendimento da questão; 
- Já foram encaminhados todos os documentos necessários para renovação dos convêncio 
da área da saúde e educação. 
 
 Após foi apresentada a pauta para a reunião da presente data: aprovação de compras, 
eleição do CPM, calendário letivo para reposição dos dias da greve e assuntos gerais. 
 
No tocante às compras, foi aprovado os seguintes encaminhamentos: 
 
- Tendo em vista que o CAIC recebeu 9 televisores através de financiamento PROEXT 
(Programas e Projetos de Extensão Universitária), foi aprovada a compra de uma televisão 
para que cada sala de aula possa ter um equipamento e 10 suportes para fixação dos 
aparelhos audiovisuais; 
- Foi aprovada a compra de uma máquina fotográfica digital; 
- Foi aprovada a compra dos materiais necessários aos projetos de colagem, lambe-lambe, 
estêncil, serigrafia e fotografia. Acerca desse último será avaliado pela gestão a adequação 
do projeto, dado o alto custo do papel fotográfico. 
 
Foi retomada a questão dos bebedouros em funcionamento atualmente no Centro, as 
compras de filtro serão realizadas assim que possível. 
 
Com relação à Sala de Artes foi solicitado o conserto da torneira e da mesa de luz. 
 
Acerca do calendário escolar, a Secretaria de Município de Educação (SMED) instituiu que 
cada escola irá organizar seu calendário de reposição dos dias de greve, assim, teremos 



uma reunião com os professores no dia 06 de maio para tratar do tema e no dia 08 de maio 
o assunto será uma das pautas do conselho do CAIC. Esse último irá aprovar o calendário, 
cuja proposta será construída com os professores. 
 
A representante da EJA, Michele Rosa, propôs que no caso específico da modalidade seja 
organizado o horário de forma que as aulas se estendam até às 22h30 para garantir a 
reposição das aulas e o encerramento dos bimestres e semestres letivos. 
 
Foi destacada a importância de realizar com seriedade a recuperação das aulas do período, 
tendo um vista que é um fator fundamental para a garantia da legitimidade do movimento. 
 
No tocante ao processo de eleição do CPM, ficou decidido que será realizada uma 
assembleia para falar sobre o calendário escolar e na mesma oportunidade serão entregues 
uniformes para os estudantes dos anos finais do ensino fundamental e dados os 
encaminhamentos necessários para a realização da eleição do CPM, que teve sua comissão 
eleitoral definida na última reunião do conselho. 
 
Serão realizadas assembleias nos turnos da manhã, tarde e noite com a finalidade de 
possibilitar o maior número de participações. 
 
Teremos como estratégias de divulgação: cartazes, divulgar no Acontece no CAIC, fazer 
articulação com as agentes comunitárias de saúde. 
 
Foi retomada a importância de dar visibilidade às ações desenvolvidas no CAIC (publicidade 
externa) e problematizados aspectos da relação estabelecida entre o Centro e as demais 
instituições que fazem parte da Rede Pública Municipal, dadas as especificidades do 
convênio firmado entre a Universidade e a Prefeitura. 
 
O CAIC terá como uma de suas metas no ano de 2017 realizar ações nas escolas do 
entorno, seja no que se refere ao dialogo acerca da formação de professores ou oficinas 
com os estudantes. 
 
Iremos buscar expor o trabalho realizado pela professora Luciana Cozza, “Reinventando 
com Arte” em espaços para tal, como o Centro de Convivência da FURG, SMED e Praça Rio 
Grande Shopping. 
 
Sobre o “jogo” Baleia Azul, que tem sido foco de preocupação de pais e professores 
atualmente, o Conselho conversou sobre o tema e decidiu que é importante fazer ações que 
possam conscientizar os estudantes sobre temas como uso de redes sociais, suicídio e 
relações familiares. 
 
Faremos ações no campo da formação dos professores, na gincana de aniversário do CAIC 
iremos abordar o assunto, fazendo desafios positivos, que possam mostrar a importância de 
cultivar bons sentimentos e valorizar a vida. 
 
Além das atividades que farão parte do aniversário do CAIC, teremos ações no tempo para 
as famílias e nas oficinas realizadas pela Coordenação de Educação e Direitos Humanos. 
  

 A via original encontra-se assinada. 


