
Ata de Reunião –21/09/16 

 

Aos dias vinte e um de setembro de dois mil e dezesseis  às nove horas, reuniram-se  os 

profissionais Débora Medeiros do Amaral, Janaína Amorin Noguez, Toni Voss, Michele Rosa, 

Olimpio Butierres, Felipe Roldon, Pryscila Vasconelos, Manoela Mandagará, Sérgio Ronaldo 

Pinho Junior, Anderson Souza, Carla Tavares, Maria de Fátima Silva e Luciana Cozza para a 

realização de uma reunião extraordinária do Conselho do CAIC com a pauta Organização do 

CONCAIC. 

Inicialmente foi realizada a leitura da ata do encontro anterior. Após foi colocada a possibilidade 

de termos no VI CONCAIC a presença de representantes da Escola Zelir Esmeraldo, para que 

possam participar do evento e conhecer a proposta tanto do Conselho, quanto do CONCAIC.  

Foi decidido que teremos a participação dos referidos integrantes do estabelecimento de ensino  

e que será enviado um convite para tal. 

Com relação à proposta de organização do VI CONCAIC foi apresentada uma breve avaliação da 

última edição do evento, bem como as metas aprovadas e uma proposição para encaminhamento 

e condução do mesmo, conforme segue: 

Proposta de Organização do VI Congresso do CAIC 

Avaliação e Metas do V CONCAIC: 

Tomando por base a avaliação  realizada pelos integrantes do Conselho do Centro acerca da 

quinta edição do CONCAIC, apresentamos a seguinte proposta de encaminhamento  para 

condução do VI Congresso do CAIC: Desafios da Educação Popular, que acontecerá nos dias 31 

d outubro e 01 de novembro de 2016. 

As metas que foram elencadas em 2014 versam sobre dois aspectos centrais: Organização dos 

Espaços e Organização das Ações. São elas: 

Meta 1 - Reestruturar os espaços físicos do CAIC, com foco na ajuste da área da saúde, 

acessibilidade, reforma das salas de aula e ginásio e criação de novas salas de aula; 

Meta 2 - Qualificar os espaços, tendo como prioridade adequar o mobiliário e espaços de 

recreação; 

Meta 3 - Planear ações educativas que promovam a segurança da entrada, recreio e saída de 

todos os ambientes do Centro; 

Meta 4 - Divulgar a organização institucional existente (Regimento e PPP) com responsabilização 

coletiva e definições claras de comprometimento e comportamento condizentes com os espaços 

e papéis no CAIC; 

Meta 5 - Aperfeiçoar o processo  formativo da criança, do jovem e do adulto, com base em ações 

previstas no PPP, direcionadas ao desenvolvimento intelectual e produtivo, bem como  ao bem 

estar físico, psíquico e social, em busca da integração com as famílias; 

Meta 6 – Aperfeiçoar as funções do Centro no tocante às práticas pedagógicas, às aços de 

gestão, aos processos disciplinares, à inserção nos projetos e ao atendimento em saúde; 



Meta 7 – Planejar estratégias de fiscalização para o cumprimento do cardápio estabelecido pela 

Secretaria de Educação. 

Como podemos perceber, todas essas podem ser sistematizadas em: 

Qualificar as práticas político/pedagógicas desenvolvidas na área da Extensão 

Universitária, da Saúde e da Educação do CAIC, com base nos princípios e fundamentos 

da Educação Popular.  

Isso implica a garantia de condições humanas e materiais para a realização de nossas atividades, 

como adequação dos espaços físicos, gestão democrática, transparência de informações, 

aperfeiçoamento de nossas práticas pedagógicas, bem estar físico, psíquico e social e integração 

entre escola – comunidade- área da saúde – estudantes. 

Um dos desafios que se coloca ao VI Congresso do CAIC é torná-lo um tempo/espaço mais 

significativo e capaz de contribuir para com o fortalecimento da Gestão Democrática que nos 

orienta, enquanto Centro de Extensão e Educação Popular. 

Assim, propomos a seguinte programação: 

 

Dia 31 de Outubro 

Turno da Noite: 

18h – Credenciamento 
19h – Abertura e Atividade Cultural (Projeto Contadores de História) 
19h20 – Leitura do Regimento do Congresso 
19h35 – Homenagens 
Educação: Neci Coelho Bandeira 
Saúde: Sugestão Liliane (será organizado com a referida área) 
 
20h – Mesa de Diálogos: Desafios da Educação Popular  com Marco Mello. 
Local: Teatro do Caic 
 
Serão abertas inscrições para mediador para todos que queriam ser. 
 
Divulgaremos na semana que vem nas formações a possibilidade de ser mediador. Os 
coordenadores pedagógicos e representantes dos professores no Conselho irão fazer isso. 
 Será agendada uma reunião  com os voluntários 04 de outubro às 17h30m. 
 

Dia 01 de Novembro 

Turno da Manhã 

8h30 –Oficinas de Planejamento - O caminho se faz caminhando: interlocuções entre o proposto 
do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente e a Educação Popular. 
 
Local: salas temáticas 
 
Salas Temáticas: 
 
Diferente das edições anteriores, no VI CONCAIC, os participantes irão se inscrever para 
participar da discussão em uma das seguintes salas: 



 
Sala 01 – Área da Saúde – Ensinar é uma Especificidade Humana 
Itens 3.1 ao 3.4 da Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire 
 
Sala 02 – Área da Saúde – Ensinar é uma Especificidade Humana 
Itens 3.5 ao 3.9 da Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire 
 
Sala 03 – Área da Educação – Não há docência sem discência 
Itens 1.1 ao 1.4 da Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire 
 
Sala 04 – Área da Educação – Não há docência sem discência 
Itens 1.5 ao 1.9 da Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire 
 
Sala 05 – Área da Educação – Ensinar não é transferir conhecimento 
Itens 2.1 ao 2.4 da Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire 
 
Sala 06 – Área da Educação – Ensinar não é transferir conhecimento 
Itens 2.5 ao 2.9 da Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire 
 
Sala 07 – Área da Educação – Ensinar é uma Especificidade Humana 
Itens 3.1 ao 3.4 da Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire 
 
Sala 08 – Área da Educação – Ensinar é uma Especificidade Humana 
Itens 3.5 ao 3.9 da Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire 
 
Os bolsistas do Projeto Acreditar é Investir serão responsáveis pelo credenciamento e 
organização das inscrições para a sala.  
 
Cada sala terá dois mediadores que irão conduzir os trabalhos. Inicialmente será realizada uma 
exposição dialogada acerca da secção do livro que orientará a discussão e elaboração das metas 
pelo grupo. 
 
Isso será feito no turno da manhã  da seguinte forma: 
 
8h30 – Discussão acerca da obra Pedagogia da Autonomia ( cada dupla de mediadores irá fazer 
uma breve  explanação dos  itens correspondentes à sala). 
9h45 – Intervalo (Café no saguão) 
10h – Inicio da discussão para elaboração da/das propostas de ação pelo grupo. 
 
Dinâmica: 
 
Temos como objetivo institucional “Qualificar as práticas político/pedagógicas desenvolvidas na 
área da Extensão Universitária, da Saúde e da Educação do CAIC, com base nos princípios e 
fundamentos da Educação Popular”, segundo a sistematização a partir da discussão no V 
CONCAIC. O desafio agora é pensar como alcançamos isso.  
Isso significa pensar sobre o que precisamos fazer para alcançar nosso objetivo, bem como ter a 
certeza de que se trata de um horizonte utópico e sempre haverá mais para construirmos, 
aprimorarmos e superarmos.  
 
Ao final da discussão com esse escopo, iremos sistematizar o “como” (construído em cada sala) 
em um cartaz tamanho A3 para ser fixado em um cartaz maior que dará conta dos seguintes 
elementos: 
 
Diagnóstico (Onde estamos?) 
 



Objetivo (Onde queremos chegar)? 
 
 Proposta de Ação (Como iremos chegar? 
 
Além disso, o cartaz irá abordar o para quê? Ou seja, o que fundamenta nossa ação, quais 
principais princípios que orientam nossa prática, tomando por base a Educação Popular. 
 
 
12h – Almoço coletivo no refeitório do CAIC 
 
Turno da Tarde 
 
13h30 – Continuação da discussão nas salas 
 
15h30 – Café coletivo no saguão 
 
15h45 – Plenária Final com encerramento do evento e fixação de cada cartaz individual dos 
grupos na construção coletiva; 
 
Cada grupo deverá ao longo do dia escolher um relator ou grupo,que irá apresentar em 5 minutos 
aproximadamente a discussão feita na sala, bem como a Proposta de Ação construída. 
 
Ao final do VI CONCAIC teremos além da definição de nosso objetivo institucional, diversas 
propostas de ação que contribuirão para que possamos alcançá-lo ou nos aproximar cada vez 
mais dele. 
 

Programação Resumida do VI CONCAIC 
 

Dia 31 de Outubro 

Turno da Noite: 

18h – Credenciamento 
19h – Abertura  
19h20 – Leitura do Regimento do Congresso 
19h35 – Homenagens 
20h – Mesa de Diálogos: Desafios da Educação Popular  com Marco Mello. 
Local: Teatro do Caic 
 
Dia 01 de Novembro 

Turno da Manhã 

8h30 –Oficinas de Planejamento - O caminho se faz caminhando: interlocuções entre a proposto 
do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente e a Educação Popular. 
Local: salas temáticas 
 
12h – Almoço coletivo no refeitório do CAIC 
 
13h30 – Continuação da discussão nas salas 
 
15h30 – Café coletivo no saguão 
 
15h45 – Plenária Final com encerramento do evento e fixação de cada cartaz individual dos 
grupos na construção coletiva; 



 

Foram criados critérios para que sejam escolhidos os próximos homenageados no Congresso: 

 Pessoas que não trabalham mais na instituição 

 Que foram importantes para a instituição. 

 Que sejam um da educação e outro da saúde. 

Nossa próxima reunião será no dia 26 de setembro às 8h30m na Sala 41. 

Pauta: 

Regimento do Congresso; 

Aprovação do material de Divulgação: 

 Blocos na gráfica 

 Folder com a programação 

 Cartaz com a programação 

 Convite 

 Convite autoridades 

 As autoridades que serão convidadas para a Mesa de Abertura  e Evento serão: 

Smed; 

Conselho de educação; 

Sinterg; 

Reitoria; 

Proexc; 

Secretaria de saúde; 

Secretaria de assistência social; 

Convite para participantes; 

Assinatura dos Presentes: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

 

 


