
Ata do Conselho do CAIC 
 
 
Aos dias oito de agosto de dois mil e dezesseis, às dez horas e vinte minutos 
reuniram-se os membros do Conselho do CAIC para uma reunião, conforme 
cronograma de encontros mensais. Estiveram presentes Débora Medeiros do Amaral, 
Olimpio Buttierres Oliveira, Liane Marques,  Maria de Fátima Silva e Felipe Roldan, 
Alessandra Obelar, Elisabete Pereira, Juliana Silva, Suzi Bromberger, Olimpio 
Buterres, Janaína Noguez, Luciana Cozza, Priscyla Vasconcelos, Manoela 
Mandagará, Sérgio Pinho Jr. e Toni Voss. 
 
 Inicialmente foi realizada a leitura da ata da reunião anterior, após se passou as 
pautas do dia. Foram apresentadas as propostas de compra dos seguintes itens: tripé 
para gravação, roteador, quimonos para o Jui-Jipsu e instrumentos musicais para a 
educação infantil. Foi abordada a questão dos brinquedos da praça da educação 
infantil. Os equipamentos da pracinha estão necessitando de manutenção, que 
colocam em risco a segurança das crianças que utilizam o espaço. Ao ser esclarecido 
que a Universidade é responsável pela manutenção dos equipamentos, foi solicitado 
urgência para que os problemas sejam solucionados.  Foram apresentadas dúvidas 
sobre  disponibilidade de argila e tempera guache. Sobre o primeiro material ele está 
disponível na SMED e será buscado na terça ou quarta-feira desta semana e tempera 
guache há no almoxarifado. 
 
As compras foram aprovadas por todos os presentes, após os devidos 
esclarecimentos. 
 
Sobre o CINECAIC, foi apresentada a edição que será realizada no dia 09 de agosto, 
proposta pelos bolsistas da Coordenação de Comunicação e Cultura, sendo 
esclarecido que continuam em funcionamento as atividades do Projeto em conjunto 
com o Conselho do CAIC, o qual terá sua próxima edição em setembro, tendo em 
vista as diversas atividades previstas para o mês de agosto em função da 
comemoração do dia do estudante e mês das famílias.  
 
Com relação a representação discente da EJA, tendo em vista que o estudante Sávio 
formou-se, foi solicitada  a inclusão de Nicole Borges.  
 
É necessária a indicação de um estudante da Educação de Jovens e Adultos para que 
faça parte do Conselho do FUNDEB.  Isso será feito em conjunto com o grupo de 
trabalho da EJA e encaminhado assim que for selecionada a representação. 
 
Foi realizada uma alteração no horário da reunião do Conselho do CAIC. A reunião 
será às 8h30m e a reunião da Comissão de finanças será às 10h, logo após o 
encerramento do encontro do Conselho. 
 
 A área da saúde apresentou como demanda retornarmos as ações do Programa 
Saúde na Escola. O Programa determina que são atribuições da escola: a medidas 
antropométricas e acuidade visual e da UBSF: a carteira de vacinação e saúde bucal.  
No segundo componente do Programa, que envolve Promoção da Saúde da Criança e 
do Adolescente pode ser inserido o trabalho sobre os piolhos, que foi uma demanda 
trazida na reunião anterior e retomada na presente. 
 
No dia 17 de agosto será realizada uma ação com as famílias pela área da Saúde no 
turno da tarde. 
 



É necessário um responsável pelo Programa Saúde na Escola,  foi indicado o nome 
da Orientadora Familiar Cláudia Miranda para que faça parte do mesmo. 
 
Foi abordada a questão de uma página que está em funcionamento com o nome da 
Biblioteca do CAIC. Nesse sentido, foi solicitado que seja cancelada a mesma. A 
referida é da época da bolsista Vanessa. Será tentado contato com ela para que faça 
o cancelamento. 
 
 
Acerca do Congresso do CAIC e o inicio de seu planejamento, foi abordado a 
necessidade de se discutir a identidade institucional e os sentidos desse espaço. 
Precisamos dar visibilidade a tudo que acontece no CAIC, o que será feito com as atas 
do Conselho do CAIC, que estarão disponibilizadas na página www.caic.furg.br. 
 
Qual o sentido daquilo que somos? É uma questão apontada como tema para o 
Congresso. O que temos e pode ser potencializado?  Daquilo que já temos, como 
podemos qualificar? Como empoderamos nossos profissionais, tanto na saúde, 
quando na educação? 
 
Fazer com que as informações cheguem na comunidade, com que se esclareça o 
funcionamento dos tempos/espaços do CAIC será uma das metas para a organização 
de nossa programação. 
 
Uma das sugestões apresentadas foi colocar um mural para que as famílias se 
manifestem sobre seu posicionamento acerca do CAIC. Dessa forma, se sentirão com 
mais liberdade para falar. 
 
Para a próxima reunião teremos uma primeira ideia de proposta de tema, bem como 
identidade visual. Isso será apresentado e discutido com a comissão. 
 
Sobre a proposta de fazer uma Mesa de Debate com os candidatos a  Prefeitura 
Municipal do Rio Grande, será feito um mapeamento de quem são os candidatos para 
que possam ser chamados para uma conversa e será encaminhada a organização do 
evento pelo conselho do CAIC. 
 
Assinatura dos Presentes: 
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

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

