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 6 

Às 17:00 h. foi feita a primeira chamada para saber a quantidade de entidades 7 

presentes no CEB, não havendo quórum, sendo que se considera para efeitos 8 

de quórum a existência de 17 Centros Acadêmicos ativos na UFGD. Após 30 9 

minutos foi feita a segunda chamada, constando-se representantes de 12 10 

Centros Acadêmicos presentes (Centro Acadêmico de Artes Cênicas, Centro 11 

Acadêmico de Ciências Sociais, Centro Acadêmico de Direito, Centro 12 

Acadêmico de Engenharia de Energia, Centro Acadêmico de Engenharia de 13 

Aquicultura, Centro Acadêmico de Engenharia Civil, Centro Acadêmico de 14 

Engenharia Mecânica, Centro Acadêmico de Engenharia de Computação, 15 

Centro Acadêmico de Geografia, Centro Acadêmico de Medicina, Centro 16 

Acadêmico de Psicologia, Centro Acadêmico de Relações Internacionais), 17 

desta forma atinge-se o quórum de 50% mais uma das entidades filiadas ao 18 

DCE, determinado pelo Estatuto do DCE e o CEB é instaurado em caráter 19 

deliberativo. A reunião tem início às 17:30 horas. De acordo com determinações 20 

do Estatuto do DCE deveriam ser escolhidas duas pessoas para coordenar a 21 

reunião, a estudante de Medicina, Beatriz Perez Nardoque, se ofereceu para 22 

coordenar o CEB e eu, Lucas Luís, estudante de Psicologia, me ofereci para ser 23 

o redator, não havendo outros proponentes, nós dois assumimos as funções de 24 

coordenadoria. Iniciando a discussão da pauta: 1. Assistência Estudantil, 1.1 25 

– Acampamento da Moradia: *Fala dividida entre estudantes acampados: Uma 26 

das pautas dos ocupantes é a desburocratização da Assistência Estudantil, os 27 

estudantes reivindicam vagas na Moradia Estudantil, alegando suas situações 28 

de vulnerabilidade extrema enquanto há vagas no prédio da Moradia. Apontam 29 

negligência por parte da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. - A solução 30 

encontrada pelo DCE e pela PROAE não contempla a necessidade dos 31 



acampados pois os editais abertos são de vagas remanescentes e não estão 32 

abertos para estudantes calouros em 2017, como é o caso dos estudantes 33 

acampados. - Os estudantes acampados já foram identificados como perfil 1 34 

porém não se foi feito nada pela PROAE. Além de vulnerabilidade 35 

socioeconômica os estudantes se enquadra em perfil dos grupos historicamente 36 

oprimidos, sendo mulheres negras, homens negros, homossexuais, do campo e 37 

da periferia. *Fala - Letras: Apoiadora do movimento de ocupação fundamenta 38 

sua fala com os artigos dispostos no PNAES que determina a Assistência 39 

Estudantil, há outros modos de análise de vulnerabilidade que não são utilizados 40 

pela PROAE. A negligência da PROAE acentua a vulnerabilidade dos 41 

moradores, e as questões climáticas também. Houve alguns conflitos entre 42 

moradores provocados pela internet. *Fala - Geografia: Importância do espaço 43 

de discussão sobre a Assistência Estudantil. O acampamento da moradia 44 

evidencia a condição de inúmeros outros estudantes. A ação do DCE de 45 

conversa à portas fechadas não resolve o problema dos estudantes. *Fala 46 

Geografia: Dificuldade de acesso à converso com o Pró-reitor por 47 

indisponibilidade dele. Ao conseguir conversar com o servidor foram feitas 48 

promessas que não foram cumpridas. Questionamento da postura do DCE frente 49 

a situação dos acampados. *Fala – Relações Internacionais: O problema de não 50 

entender a Assistência Estudantil como direito dos estudantes. Importância da 51 

articulação dos Centros Acadêmicos. Propõe encaminhamento: moção de apoio 52 

e solidariedade do CEB aos acampados que seja amplamente divulgado pelos 53 

Centros Acadêmicos e pelo DCE. *Fala - Geografia: Problema da burocratização 54 

e desumanização da Assistência Estudantil. *Fala - Artes Cênicas: Necessidade 55 

de divulgação entre os estudantes e apoio por parte dos Centros Acadêmicos e 56 

estudantes em geral ao movimento de ocupação, visitando o acampamento. 57 

*Fala - Direito: Total apoio aos estudantes acampados e repúdio aos direitos que 58 

estão sendo violados e apoio para denunciar essas violações perante à justiça 59 

(DPU e MPF). *Fala - Engenharia Mecânica: Problemática na destinação da 60 

verba da Assistência Estudantil, como exemplo o bolsa atleta que está assistindo 61 

estudantes que não se enquadram no perfil de vulnerabilidade. *Fala - Letras: 62 

Discutir a destinação de verbas das verbas da PROAE (apoiada por Psicologia). 63 

Fala – RI: Encaminhamento: que o apoio para denunciar as violações de direitos 64 

à justiça sejam um caminhamento do CEB e que seja elaborado um ofício em 65 



nome do CEB cobrando a reitoria da UFGD para que resolva o problema dos 66 

estudantes acampados a ser lido na reunião do COUNI de amanhã (03/08). *Fala 67 

– Psicologia: que o ofício seja elabora em caráter de urgência. *Fala – Medicina: 68 

que pode ser utilizado um mecanismo de edição compartilhada via online 69 

(Google docs) para a elaboração da moção de apoio do CEB ao acampamento.  70 

*Fala – Letras: proposta de encaminhamento: solicitação à PROAE de uma cópia 71 

do B.O que teria sido feito referente às ameaças sofridas pelos acampados. Sem 72 

mais manifestações se passa à votação dos encaminhamentos propostos: 1. 73 

Moção de apoio e solidariedade aos acampados, veiculado massivamente pelas 74 

entidades: (11 votos a favor), (0 contra), (1 abstenção). 2. Denúncia das 75 

violações de direitos e apoio jurídico: (12 favoráveis), (0 contrários), (0 76 

abstenções). 3. Documento direcionado a reitoria da UFGD solicitando a 77 

resolução imediata da situação de vulnerabilidade dos acampados: (12 78 

favoráveis), (0 contrários), (0 abstenções). 4. Solicitação da cópia do Boletim de 79 

Ocorrência feita pelo Pró-reitor de Assistência Estudantil referente às ameaças 80 

aos acampados. (12 favoráveis), (0 abstenções). Próximos pontos de pauta 1.2 81 

Pautas de Assistência Estudantil e 1.3 Dar continuidade na organização do 82 

Seminário de Assistência Estudantil: (Abertura de ponto - Psicologia) O 83 

seminário estudantil é uma pauta da Ocupação da Reitoria de 2016, não surgiu 84 

agora com a situação do acampamento. O seminário já vem sendo discutido há 85 

algum tempo após a ocupação da reitoria, não é uma proposta do DCE. Convite 86 

aos Centros Acadêmicos para construção do seminário. *Fala – Geografia: 87 

Necessidade de verificar as demandas de assistência estudantil no interior dos 88 

cursos. Proposta de encaminhamento: Centros Acadêmicos produzirem um 89 

questionário para identificar as demandas de Assistência Estudantil nos 90 

respectivos cursos. Fala – RI: Proposta de encaminhamento: realizar reunião de 91 

CA’s para divisão de tarefas e comissão organizadora do Seminário de 92 

Assistência Estudantil e construção do questionário socioeconômico. *Fala-93 

Psicologia: proposta de encaminhamento: Pautar o respeito a autonomia dos 94 

estudantes na organização do Seminário da Assistência Estudantil como a ideia 95 

inicial advinda das reuniões já realizadas nos dias: 14 de fevereiro de 2017 e 25 96 

de julho de 2017. *Fala – Pscologia: Pedido de esclarecimento do vídeo feito 97 

pelo DCE com o pró-reitor da PROAE. *Fala – DCE em resposta ao pedido de 98 

esclarecimento: O vídeo foi feito a título de informação. * Fala - DCE: Pedido de 99 



esclarecimento sobre o porquê da necessidade de somente os estudantes 100 

organizarem o Seminário de Assistência Estudantil e se isso exclui a realização 101 

de um seminário pela Proae onde seriam feitas explanações a respeito do 102 

funcionamento dos processos. *Fala – RI resposta ao pedido de esclarecimento: 103 

Possibilidade de composição de mesas por exemplo por parte da PROAE, porém 104 

preservando a autonomia e protagonismo estudantil. Registra-se a presença de 105 

um estudante representante do Centro Acadêmicos de Licenciatura em 106 

Educação no Campo. *Fala – LEDUC: Exclusão do curso da LEDUC do processo 107 

eleitoral do DCE. Solicitação de visita ao curso para apresentação da gestão 108 

atual do DCE e suas propostas. *Fala - Medicina: Participação de todos os 109 

Centros Acadêmicos na elaboração do formulário, coletar ideias e compartilhar 110 

via Google docs. *Falas – Eng. Mecânica: pedido de esclarecimento sobre qual 111 

seria o objetivo do questionário socioeconômico elabora pelos CA’s nos cursos. 112 

Fala – Geografia e RI: em resposta ao esclarecimento: o objetivo é o de conhecer 113 

a realidade dos estudantes dos cursos e possuir informações suficientes para 114 

reivindicar melhoria nas políticas de assistência estudantil. Sem mais 115 

manifestações se passa à votação dos encaminhamentos propostos (que, por 116 

orientação da coordenação da reunião e aceitação de todos são votados em 117 

bloco único): 1. Elaborar e produzir um questionário socioeconômico nos cursos 118 

para compreender o perfil dos estudantes da universidade com foco na 119 

assistência estudantil. 2. Marcar reunião com Centros Acadêmicos e demais 120 

estudantes para formação da Comissão Organizadora do Seminário de 121 

Assistência Estudantil e construção do questionário de avaliação. Fica definida 122 

a data (09/08) às 17:00h, no Centro de Convivência da Unidade 2. e 3. Pautar o 123 

respeito a autonomia dos estudantes na organização do Seminário da 124 

Assistência Estudantil como a ideia inicial. Votação em bloco: (9 favoráveis), (0 125 

contrários), (0 abstenções). Próximo ponto da pauta: 2. Comissão Estatuinte da 126 

UFGD, 2.1 Calendário de debates sobre a universidade. (Abertura de ponto) 127 

Dificuldade de preenchimento das vagas da comissão Estatuinte por problemas 128 

na divulgação e desenvolvimento do processo organizativo da comissão e 129 

construção de espaços de debates sobre temas da universidade para propor 130 

alterações no Estatuto e no Regimento Geral da UFGD.  Sobre o preenchimento 131 

das vagas: * Falas: orienta-se preenchimento por indicação de Centros 132 

Acadêmicos. *Falas: Orienta-se, no geral, pelo preenchimento por indicação de 133 



CEB, em função da possibilidade de representatividade. Orientação a ser 134 

defendida na reunião do COUNI do dia 03/08 onde a questão será discutida e 135 

decidida. *Fala - Psicologia: como proposta discutida no CEB do dia 24/07/2017, 136 

orienta-se pela realização de debates/rodas de conversa para discussão de 137 

temas gerais sobre a universidade. *Fala – Direito: corrobora a proposta, orienta 138 

para que o debate seja chamado “Se a UFGD fosse nossa”. Por consenso dos 139 

presentes aprova-se a realização de um debate intitulado “Se a UFGD fosse 140 

nossa” no dia 16 de agosto, às 17 horas, no Centro de Convivência da Unidade 141 

2, para que se debatam problemas da universidade e proposta a serem 142 

apresentadas para os representantes na Comissão Estatuinte, fica a cargo dos 143 

centros acadêmicos sua realização. O Conselho de Entidades de Base é 144 

encerrado às 19:10. Sem mais nada a tratar e nem a relatar, eu, Lucas Luís, 145 

lavro esta ata, a ela será anexada sua convocação, a lista de presença da 146 

reunião e os encaminhamentos definidos, assim como, ela será divulgada pelos 147 

veículos de comunicação dos centros acadêmicos e DCE, como orienta o 148 

Estatuto da entidade.149 



Conselho de Entidades de Base do Diretório Central dos e das 

Estudantes da UFGD 

 

Ofício 01/2017 

 

À Reitoria da Universidade Federal da Universidade Federal da Grande 

Dourados 

 

Os Centros Acadêmicos abaixo assinados requerem à Reitoria da UFGD 

providências imediatas a fim de resolver a situação de vulnerabilidade em que 

se encontram os e as estudantes que estão há uma semana acampados em 

frente à Moradia Estudantil da universidade e ainda não tiveram suas demandas 

atendidas. Estes estudantes correm o risco de ter que abandonar a graduação 

por não possuírem moradia. Para além disso, não tiveram suas solicitações 

atendidas pela PROAE e também não podem ser contemplados pelos editais 

recentemente abertos para Moradia Estudantil e nem para bolsas 

remanescentes, pois, estes editais requerem a classificação de perfil pela 

avaliação socioeconômica e acabam por não suprir demandas emergenciais 

como esta, aqui apresentada. 

Por entender que políticas de acesso à permanência são imprescindíveis 

para a democratização do acesso à universidade pública e tendo conhecimento 

de que há vagas disponíveis na Moradia Estudantil da UFGD, fazemos um apelo 

à administração central para que tome providências para prestar a assistência 

necessária no caso desses estudantes. Reforçamos que não é aceitável que a 

universidade se exima das suas responsabilidades em situações de grave 

vulnerabilidade como estas e que a falta de atenção para esses casos revela 

postura que beira a irresponsabilidade. Por fim, externamos que atitudes como 

a recente, de impedir a entrada de visitantes à Moradia Estudantil, fazendo com 

que os e as estudantes acampados fiquem sem acesso à utilização de banheiros 

e até de água, revelam insensibilidade e incoerência com a legislação e os 

princípios das políticas de assistência estudantil vigentes. 



Aguardando uma resposta a este ofício e esperando que a administração 

dê atenção aos fatos apresentados nos colocamos à disposição para maiores 

esclarecimentos. 

 

Documento aprovado em reunião 
extraordinária do Conselho de 
Entidades de Base no dia 02 de agosto 
de 2017.  

 

 

Assinam este ofício os seguintes Centros Acadêmicos: 

 

Centro Acadêmico de Artes Cênicas  

Centro Acadêmico de Ciências Sociais  

Centro Acadêmico de Direito     

Centro Acadêmico de Engenharia de Energia  

Centro Acadêmico de Engenharia Civil  

Centro Acadêmico de Engenharia Mecânica  

Centro Acadêmico de Engenharia da Computação 

 Centro Acadêmico de Engenharia de Aquicultura 

Centro Acadêmico de Geografia  

Centro Acadêmico de Medicina  

Centro Acadêmico de Psicologia  

Centro Acadêmico de Relações Internacionais  

 

 

Dourados – MS, 02 de Agosto de 2017. 



Conselho de Entidades de Base do Diretório Central dos e das 

Estudantes da UFGD 

 

Ofício 02/2017 

À Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis da Universidade 

Federal da Universidade Federal da Grande Dourados 

 

Os Centros Acadêmicos abaixo assinados requerem que lhes seja 

enviada uma cópia do então Boletim de Ocorrência que fora feito (segundo 

informações prestadas por representante da PROAE) em virtude das ameaças 

de violência proferidas através de rede social contra os e as estudantes que 

estão acampados/as em frente à Moradia Estudantil da UFGD reivindicando 

moradia.  

Documento aprovado em reunião 
extraordinária do Conselho de Entidades de 
Base no dia 02 de agosto de 2017.  

 

Assinam este ofício os seguintes Centros Acadêmicos: 

Centro Acadêmico de Artes Cênicas  

Centro Acadêmico de Ciências Sociais  

Centro Acadêmico de Direito     

Centro Acadêmico de Engenharia de Energia  

Centro Acadêmico de Engenharia Civil  

Centro Acadêmico de Engenharia Mecânica  

Centro Acadêmico de Engenharia de Aquicultura 

Centro Acadêmico de Engenharia de Computação  

Centro Acadêmico de Geografia  

Centro Acadêmico de Medicina  

Centro Acadêmico de Psicologia  

Centro Acadêmico de Relações Internacionais  

 

Dourados – MS, 02 de Agosto de 2017. 



MOÇAO DE APOIO DO CONSELHO DE ENTIDADES DE BASE DO DCE-

UFGD AOS ESTUDANTES QUE LUTAM PELO DIREITO À MORADIA 

Há uma semana, estudantes da UFGD, três do curso de Ciências Sociais, 

um de Letras e um do curso de História todos ingressantes no ano 2017, estão 

acampados em frente a Moradia Estudantil da Universidade. Estes e estas 

estudantes reivindicam acesso à moradia e desburocratização dos processos de 

assistência estudantil. Eles/as se encontram em situação precária e desumana, 

acampados na calçada sob o relento, expostos ao frio e à chuva, se alimentando 

com base em doações e, em determinado momento, tiveram acesso negado à 

Moradia Estudantil para utilizar os banheiros.  

Sabemos que o a moradia é uma necessidade básica dos e das estudantes 

universitários, assim como a alimentação e o transporte. No entanto, esse 

acesso é dificultado pelos preços exorbitantes dos aluguéis e, no que se refere 

aos programas de assistência estudantil da universidade, pela burocracia que 

torna muito demorado e excludente o processo para que um estudante consiga 

uma vaga na Moradia Estudantil. Temos, por exemplo, um processo de avaliação 

socioeconômica que foi iniciado há quase dois meses na UFGD e ainda não 

obteve resultado divulgado pela PROAE. Enquanto isso, estudantes em situação 

de vulnerabilidade socioeconômica ficam completamente desamparados e 

condicionados ao risco de ter que abandonar a Universidade. 

Diante deste cenário de descaso, e compreendendo que morar é um 

privilégio, ocupar esse espaço para fazer a reivindicação passa a ser um direito. 

Nos solidarizamos e apoiamos irrestritamente os e as estudantes que 

reivindicam acesso à moradia e a desburocratização da assistência estudantil, 

assim como, defendemos a expansão e melhoria das políticas de permanência 

que são essenciais para garantir que os estudantes continuem na universidade, 

vivenciem ela em sua amplitude e, por fim, atuem para a sua transformação. 

OCUPAR E RESISTIR! SÓ A LUTA GARANTE! 

Documento aprovado em reunião 
extraordinária do Conselho de Entidades de 
Base no dia 02 de agosto de 2017.  

 



Assinam esta moção de apoio os seguintes Centros Acadêmicos: 

Centro Acadêmico de Artes Cênicas  

Centro Acadêmico de Ciências Sociais  

Centro Acadêmico de Direito     

Centro Acadêmico de Engenharia de Energia  

Centro Acadêmico de Engenharia Civil  

Centro Acadêmico de Engenharia Mecânica  

Centro Acadêmico de Engenharia de Computação  

Centro Acadêmico de Geografia  

Centro Acadêmico de Medicina  

Centro Acadêmico de Psicologia  

Centro Acadêmico de Relações Internacionais  

 

 

Dourados – MS, 02 de Agosto de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carta Convocatória 02/2017 

CONVOCAÇÃO 

CONSELHO DE ENTIDADES DE BASE 

Convocamos todos os Centros Acadêmicos para reunião extraordinária do 

Conselho de Entidades de Base do Diretório Central dos e das Estudantes da 

UFGD, cumprindo com disposto no §1 do Art. 16 do Estatuto do DCE para o dia 

02/08/2017 às 17:00 horas, no Centro de Convivência da Unidade II da 

UFGD. Todos e todas as estudantes estão convidados para a reunião.  

Com a seguinte pauta:  

1 - Assistência Estudantil 

  1.1 - Acampamento na Moradia Estudantil 

  1.2 - Pautas de assistência estudantil  

  1.3 - Dar continuidade na organização do Seminário de Assistência 

Estudantil 

 

2 - Comissão Estatuinte da UFGD 

  2.1 - Calendário de debates sobre a universidade 

 

Assinam a convocação os Centros Acadêmicos: 

 

Centro Acadêmico de Artes Cênicas 

Centro Acadêmico de Biologia 

Centro Acadêmico de Ciências Sociais 

Centro Acadêmico de Direito 

Centro Acadêmico de Engenharia de Energia 

Centro Acadêmico de Engenharia Civil 

Centro Acadêmico de Engenharia da Computação 

Centro Acadêmico de Engenharia Mecânica 

Centro Acadêmico de Geografia 

Centro Acadêmico de Medicina 

Centro Acadêmico de Relações Internacionais 

 
 
 

Dourados – MS, 31 de Julho de 2017. 
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