
Ata de Reunião –24/10/16 
 

 
 
 

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

profissionais Débora Medeiros  do  Amaral,  Liane  Marques,  Juliana Silva, Janaína  Amorin  Noguez,  

Olimpio, Manoela Mandagará, Felipe Roldon, Sérgio Ronaldo Pinho Junior, Maria de Fátima Silva e Carla 

Tavares 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 foram organizadas as demandas 

finais referentes à organização do congresso. Com relação a vinda de Marco Mello, ele já encaminhou a 

documentação que foi repassada para a direção que fará o pedido de diária. 

 
 

Janaína irá retomar contato com os estudantes e PRAE para garantir sua participação do evento. 
 
Na quarta-feira ( dia 26 de outubro) no turno da tarde será feita uma conversa com os estudantes do 
Projeto Acreditar é investir sobre o congresso com a participação de Sérgio e Liane. 
Além disso, ambos irão organizar um movimento de escuta com os estudantes das turmas dos anos finais 
e 4° e 5° ano para que possam ter representatividade no congresso. 
 
Sérgio irá organizar as atividades na EJA com o propósito acima enunciado: ouvir os estudantes. 
 
Maria de Fátima irá faze os convites para os homenageados Neci Coelho Bandeira e Vanessa (da área da 
saúde) que Débora irá passar o sobrenome. O convite deverá explicar que a pessoa irá receber uma 
homenagem. 
 
Tanto o café durante o evento, quanto a alimentação serão organizados por Carla Tavares. No dia 01 de 
novembro do turno da tarde a ideia é que tenhamos um café mais reforçado, com torta de legumes, se 
possível. 
 
Na quarta-feira (dia 26 de outubro) teremos uma edição do Projeto Tempo para as Famílias com a 
realização de um brechó solidário e a seguinte temática,para além da mobilização para o CONCAIC: 
representatividade e educação popular. 
 
Na quinta-feira, as famílias dos estudantes dos anos iniciais irão buscar as crianças na sala de aula. Nessa 
ocasião serão entregues jornais para as mesmas com a programação do evento. 
 
Será confeccionado um modelo de atestado para todos os participantes. Tendo em vista a greve, é 
possível que tenhamos atrasos na emissão do documento de certificação da Universidade.  
 
Maria de Fátima irá solicitar a impressão de 150 regimentos na secretaria e providenciar os referidos 
atestados. 
  
Durante o almoço, o CMP irá vender refrigerante para arrecadar fundos. 
 

Foram entregues todos os convites para autoridades e convidados. 
 
A distribuição dos mediadores nas salas ficou organizada da seguinte forma: 
Sala 1 – Débora, Zenaide e Márcia 
Sala 2 – Janaina e Suzi 
Sala 3 – Aline, Olimpio e Meri 
Sala 4 – Maria e Anderson 
Sala 5 – Núbia e Fábio 
Sala 6 – Alessandra e Juliana 
Sala 7 – Kelen e Manuela 
Sala 8 – Liane e Nelda. 
 
Serão apresentados os principais conceitos de cada um dos excertos correspondentes à sala da obra 
Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire. O grupo avaliou como fundamental a transposição didática para 



que todos os estudantes e comunidade possam participar do debate e além disso, ficou decido que os 
principais conceitos serão registrados no quadro com a seguinte frase introdutória: “Pensar para planejar”. 
 
Será feito um cartaz para fixar a sistematização da discussão. A comissão irá organizar o mesmo dado o 
pouco tempo que temos até a realização do evento. A proposta e como ele será organizado em aspectos 
práticos já foi decidido em reunião anterior. 
 
 
Assinatura dos Presentes: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                  _. 


