
Ata do Conselho do CAIC 
 
Aos dias nove de junho de dois mil e dezesseis, às dez horas e trinta minutos 
reuniram-se os membros do Conselho do CAIC para uma reunião. Estiveram 
presentes Débora Medeiros do Amaral, Olimpio Buttierres Oliveira, Liane Marques,  
Maria de Fátima Silva e Felipe Roldan, Inicialmente foram retomadas as datas dos 
próximos encontros do Conselho do CAIC. São elas  quatro de julho, oito de agosto, 
cinco de setembro e três de outubro. Ficou acertado que a Comissão de Contas, 
formada por Olimpio, Carlos, Juliana e Felipe, se reunirá em todas as datas que temos 
Conselho no horário das nove horas. Sobre a 3° Festa Literária do CAIC, foi divulgada 
a programação e as atividades que serão realizadas entre os dias vinte e um e vinte e 
três  de junho de dois mil e dezesseis, bem como foi informado a reativação de nossa 
página www.caic.furg.br.   Foi novamente retomada a questão de que precisamos 
respeitar as datas do Conselho e avisar com antecedência como prevê nosso 
regimento as mesmas para todos seus integrantes. Foram revistas as questões que 
devem ser alteradas no Regimento do CAIC. 
 
 No  que se refere ao item “Da Natureza” a sugestão é que se altere a redação para 
que fique  registrado que o CAIC é um Centro de Extensão que atua nas áreas da 
Educação e Saúde “Art. 1° - A Unidade Executora doravante denominada Centro de 
Atenção Integral à Criança e ao Adolescente – CAIC/FURG(...) estruturada atualmente  
como Centro de Extensão, atuando em duas áreas: educação e saúde. 
 
No que diz respeito ao Art. 2° a sugestão é que a nova redação seja “O conselho é 
constituído pelo Diretor do Centro, um representante da vice-direção da escola, um 
representante da coordenação pedagógica da escola, o coordenador administrativo, o 
coordenador de estágio e projetos, o coordenador de comunicação e cultura, o 
coordenador de educação e direitos humanos, um representante da saúde, um 
representante da secretaria, quatro professores (um de cada nível), um representante 
dos funcionários, um representantes da comunidade, dois representantes dos pais, 
sendo um integrante do Conselho de Pais e Mestres da Escola, e três representantes 
dos alunos (um de cada nível, sendo a educação infantil representa pelos Anos 
Iniciais)”.  
 
O que tange ao Artigo 4°, Parágrafo 1°, Inciso I, foi sugerido suprir o item que aponta 
para formulário próprio para justificativa de ausência.  Os membros do Conselho irão 
justificar sua ausência e está será registrada na Ata. Foi sugerido substituir 
“elaboração” por “elaborar” no Capítulo II ( Da competência), Artigo 6°, item I. No item 
VII, alterar “propor, coordenar”, por “propor e coordenar”. No item IX do mesmo artigo, 
substituir três áreas por duas.  
 
Foi definido que devemos ter um mural do Conselho do CAIC na secretaria da escola, 
afinal é onde tem maior trânsito de pessoas. Precisamos divulgar o que é o Conselho 
com a Comunidade.  
 
Foi colocada a questão de que alguns conselhos,  como o do FUNDEB, que Olimpio 
participa, instituiu que quando não há quórum, a reunião é transformada em 
extraordinária e o grupo dos conselheiros presentes delibera ad referdun as decisões 
importantes. 
 
No Repensando a Prática Pedagógica, que acontecerá entre os dias um e dois de 
agosto faremos uma discussão sobre o papel do Conselho do CAIC.  Para tanto, 
temos como meta fortalecer o conselho até a próxima reunião e garantir que tenhamos 
representantes eleitos até o dia quatro de julho, quando temos nossa próxima reunião 
ordinária. 

http://www.caic.furg.br/


 
Após esse processo de fortalecimento do Conselho, iremos iniciar as atividades com 
as famílias, focalizando nossas ações no mês de agosto. 
 
O Projeto Tempo para as Famílias foi alterado para as sextas-feiras. Foi avaliado 
como muito importante a participação do Conselheiro Tutelar Nelson no projeto, foram 
abordados aspectos como evasão escolar, FICAI (Ficha de Encaminhamento do Aluno 
Infrenquente) e demais questões importantes para que as famílias possam entender 
qual é o papel do Conselho Tutelar, enquanto órgão de proteção da criança e do 
adolescente.  Essa ação é importante para desmistificar a ideia de que o Conselho é 
um órgão repressor.  Foi registrado que seria importante ter mais famílias participando 
da atividade, dada sua relevância. 
 
Olimpio, coloca seu reconhecimento enquanto pai, pelo crescimento que seu filho 
Emanuel apresentou no processo de consolidação da alfabetização, no que tem 
destaque o papel da professora Bruna e Cláudia, bem como da diretora Débora e toda 
equipe.  Isso é resultado de um trabalho qualificado e que mostra o cuidado com as 
especificidades de cada criança. 
 
Sobre essa questão, foi mencionado o olhar atento do professor Guilherme que fez o 
processo de avaliação, as profissionais da sala de recursos, bem como de todos que 
se envolveram e seguem se envolvendo com a busca de novas possibilidades de 
ensinar e aprender. 
 
Assinatura dos presentes: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


