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 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENTIDADES DE BASE DO DCE UFGD 3 

DATA: 04/04/2018 4 

 5 

ATA 6 

 7 

Às 17:00 h. foi feita a primeira chamada para verificar a quantidade de entidades presentes 8 

na reunião do CEB, não havendo quórum. Se considera para efeitos de quórum a existência 9 

de 17 Centros Acadêmicos ativos na UFGD. Após 30 minutos foi feita a segunda chamada, 10 

constando-se representantes de 15 Centros Acadêmicos presentes (CAAD) Agronomia, 11 

(CAEAq) Engenharia de Aquicultura (CACD) Biologia - Charles Darwin, (CAECOM) 12 

Engenharia de Computação - Alan Turing, (CAPsi) Psicologia, (CAGEO) Geografia - Mario 13 

Geraldini (CAHisd) História, (CACISO) Ciências Sociais - Florestan Fernandes, (CACES) 14 

Medicina - Camilo Ermelindo da Silva, (CAAC) Artes Cênicas - Rubens Correia, (CAAH) 15 

Direito - Águia de Haia , (CARI) Relações Internacionais - Celso Amorim (CAEEn) 16 

Engenharia de Energia - Maria Telkes, (CAEC) Engenharia Civil e (CAEM) Engenharia 17 

Mecânica, antingindo-se o quórum de 50% mais uma entidade para deliberações e o CEB é 18 

instaurado em caráter deliberativo. A reunião tem início às 17:30 horas. De acordo com 19 

determinações do Estatuto do DCE devem ser escolhidas duas pessoas para coordenar a 20 

reunião, a estudante Iara Cardoso integrante da Diretoria do DCE, se ofereceu para 21 

coordenar o CEB e eu, Franklin Schmalz, também integrante da Diretoria do DCE, me 22 

ofereci para ser o relator, não havendo outros proponentes, nós dois assumimos as funções 23 

de coordenadoria. Iniciando a discussão da pauta. 1 – Expediente: Foi proposto adicionar 24 

dois pontos à pauta: indicação de estudantes para a Comissão Estatuinte da UFGD (2 25 

estudantes) como subitem do ponto 12 da pauta e uma discussão sobre acessibilidade na 26 

universidade como ponto 13. Todos os CAs presentes foram a favor. 2 – Informes: Marco 27 

Henrique (Direito – DCE) faz informe sobre a realização da atividade Mulheres e Ditadura 28 

que será realizada no dia 11/04 em especial a roda de conversa com os estudantes às 14 29 

horas na sala 105 do Bloco C; Eduarda Matoso (RI – DCE) informa e convida para a 30 

Reunião da Comissão de Transporte da UFGD no dia 17/04 com horário e local a ser 31 

informado posteriormente pelo DCE; Matheus Hendrikson (Economia) informa que o 32 

cursinho pré-vestibular da Aduf precisa de professores inglês e indica que o DCE busque 33 

informações sobre o funcionamento do Conselho Social da UFGD; Franklin (DCE) faz 34 

informe sobre a formação de uma Comissão de formação política para os CAs que deverá 35 
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pensar em atividades de construção de novos CA’s e reativação daqueles inativos. 3 - 36 

Apresentação de Atas anteriores e aprovação: foi lida a Ata do CEB do dia 20/02/2018 pela 37 

estudante Iara Cardoso (CAGEO-DCE) e esta foi aprovada por todos os CA’s presentes. 38 

Apresentação de Prestação de Contas e aprovação: Carlos Eduardo (CARI-DCE) faz a 39 

prestação de contas, em resumo:  A gestão passada do DCE UFGD "Aliança" repassou para 40 

a Comissão Eleitoral das eleições 2018 a quantia de R$ 300,00 alegando que este seria o 41 

dinheiro do caixa da entidade. A Comissão Eleitoral, depois de cobrir gastos com materiais 42 

impressos e combustível, repassou para a Gestão 2018 a quantia de 200,42. Não foi nos 43 

passado nenhum balanço ou prestação de contas pela gestão 2017 do DCE. Não sabemos 44 

qual é a origem deste dinheiro, nem o que foi gasto durante a gestão "Aliança". Atualmente, 45 

há no caixa do DCE a quantia de R$ 53,94. Durante um mês e meio de gestão tivemos 46 

gastos com produtos de limpeza para a faxina na sede do DCE e com um chaveiro que 47 

precisou ser contratado para abrir a porta da sede que estava emperrada. A prestação de 48 

contas foi aprovado por todos os CA’s presentes. 4 - Apresentação da nova gestão do DCE: 49 

Iara Cardoso (CAGEO – DCE) apresentou brevemente a nova gestão do DCE da chapa 50 

Solte a voz e cada integrante desta gestão presente à reunião se apresentou dizendo 51 

também de qual Grupo de Trabalho faz parte dentro da Diretoria. 5 - Espaço físico do DCE 52 

(sede): Franklin (DCE) faz a abertura do ponto e apresenta a situação causada pela gestão 53 

anterior “Aliança” que negociou com a PROAE e a Prefeitura Universitária da UFGD a 54 

entrega da Sede da mesma em troca de uma nova sala no Centro de Convivência, atitude 55 

não debatida com a base e nem informada aos Centros Acadêmicos e estudantes, ação 56 

empreendida através de um oficio enviado e assinado por apenas um integrante da gestão 57 

Aliança no dia 30 de janeiro de 2018 e, portanto, já em período eleitoral da nova diretoria do 58 

DCE, ficam expostas também as pretensões da nova gestão de reformar e ressignificar a 59 

sede do DCE. Iara (CAGEO-DCE) faz colocações sobre essas intenções e projetos da atual 60 

gestão para a sede; é proposto como encaminhamento a anulação dos atos anteriores 61 

referentes à qualquer tipo de troca e entrega da sede, todos os CA’s presentes votam a 62 

favor. Também é encaminhado uma proposta de reivindicar mais um espaço no centro de 63 

convivência sendo que isso não significa abrir mão da Sede, proposta também aprovada por 64 

unanimidade. 6 - Carteirinha de Estudante: Carlos Eduardo (CARI – DCE) faz a 65 

apresentação da situação atual e da proposta da empresa Fitibank para a emissão das 66 

carteirinhas, na proposta da empresa, considerada pela Diretoria do DCE como a melhor 67 

encontrada, a emissão do documento custará R$ 20,00, sendo que a Diretoria do DCE 68 

defende que não haja nenhuma taxa a mais desse valor como anteriormente era cobrado e 69 

essa taxa era revertida em lucro para o DCE. O valor de R$ 20,00 é assim considerado mais 70 
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acessível para os estudantes. É aberto para dúvidas e discussão, o estudante Wanderson 71 

(CAEaq) pede esclarecimento sobre a emissão das carteirinhas que as atléticas da 72 

faculdade farão e se elas tem a mesma validade da do DCE; a estudante Emely (CAECOM) 73 

opina em sua fala que a carteirinha do DCE teria mais legitimidade por se tratar de uma 74 

entidade de representação dos estudantes, a estudante Maria Augusta (Química – DCE) faz 75 

esclarecimentos sobre a questão dizendo que as carteirinhas das atléticas devem ter 76 

validade também visto que a informação que se tem é de que a UNE estaria subsidiando 77 

essa emissão pelas atléticas; Franklin também faz esclarecimentos nesse sentido, 78 

ressaltando que, de acordo com a Lei de Meia Entrada apenas entidades de representação 79 

estudantil poderiam emitir a carteirinha, no entanto a carteirinha pelas atléticas deve ser 80 

vista como mais uma possibilidade de acesso ao direito da Meia-entrada que foi fortemente 81 

burocratizado pela UNE nos últimos anos. A proposta de emissão de carteirinhas pelo DCE 82 

no valor de R$ 20,00 pela empresa Fitibank é colocada em votação e aprovada por todos os 83 

CA’s presentes. 7 - Campanha “Nada justifica o trote machista” e denúncias de assédio na 84 

universidade: Iara Cardoso (CAGEO-DCE) faz um balanço das atividades realizadas em 85 

denúncia ao caso de estupro ocorrido em uma festa de recepção a calouros contra uma 86 

estudante caloura, ressalta que há uma agenda marcada da Diretoria do DCE com a 87 

Ouvidoria da UFGD sobre o tema do assédio, repassa que há a intenção de construir uma 88 

programação do lançamento de uma Frente de Mulheres e de uma campanha contra o 89 

assédio; Juciano (Letras – DCE) faz repasse sobre atividade organizada pelas mulheres na 90 

FAEN para discutir as relações de gênero e a violência contra as mulheres e sugere que 91 

isso possa ser discutido também nas demais unidades acadêmicas;  Maria Heloisa (Direito) 92 

repassa que o Coletivo de Mulheres da Fadir “Dandara dos Santos” deve compor a frente de 93 

mulheres; Lara (CACES – DCE) fala também sobre as denúncias de assédio de professores. 94 

Juliano (CAHISD) corrobora a fala de Lara sobre assédio moral de professores e relações de 95 

poder; Emely (CAECOM) faz um encaminhamento de CAs fazerem levantamentos e 96 

exposições sobre denúncias; Karine Yumi (CAGEO – DCE) afirma que haverão espaços 97 

propostos pelo DCE; Raul Matheus (CAHISD) fala sobre o assédio moral na sala de aula e 98 

sobre casos de evasão por perseguição de professores a estudantes; Iara Cardoso (CAGEO 99 

- DCE) fala sobre a construção da campanha contra o assédio, que deve abordar a todos os 100 

tipos de assédio; Ana Elisa (CARI – DCE) faz repasse da ação na FADIR organizada pelo 101 

Projeto Ação Contra o Tráfico de Mulheres, relata a experiência, a abordagem sensível para 102 

com os e as estudantes e sugere que isso possa ser exemplo para as demais atividades; 103 

Franklin (DCE) Ressalta a agenda que o DCE terá com a ouvidoria para cobrar providencias 104 

a respeito das denúncias de assédio e diz que o DCE está à disposição  de todos e todas 105 
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para atuar como denunciante nos casos e para representar os e as estudantes; João Gabriel 106 

(CAEC): repassa que o CA de Eng. Civil organizará um espaço para discutir a temática; 107 

Matheus Hendricson (Economia) diz que é preciso cobrar auditoria interna sobre 108 

antecedentes de profissionais e trabalhar com a conscientização dos demais estudantes 109 

para que não sejam cumplices em encobrimento de casos de assédio e violência; Eduardo 110 

(CAAH) diz que é preciso que as entidades orientem as denúncias de assédio na Policia 111 

Civil;  Wanderson (CAEaq) relata que sofreu um caso de assédio moral por parte de uma 112 

professora, que tem um processo administrativo sem saber como anda a tramitação e 113 

procurou a gestão anterior do DCE mas não teve respaldo e agora espera que seja 114 

diferente; Juliano (CAHISD) fala sobre a necessidade de trabalhar com a conscientização 115 

sobre os direitos dos estudantes. Votam-se os encaminhamentos: Criar um canal/material de 116 

informes sobre como proceder as denúncias; Construir a campanha contra o assédio e 117 

lançar a frente de mulheres do DCE, assim como construir dentro da campanha atividades 118 

para discutir o tema nas unidades acadêmicas; Todos os CAs são favoráveis; Franklin 119 

informa que em breve o DCE deverá enviar o convite aos CAs para participarem das 120 

articulações de construção desses encaminhamentos. 8 – Transporte: Eduarda Matoso (RI – 121 

DCE): relato dos problemas com o transporte faz a proposta de um ato e pede ideias; Lara 122 

(CACES – DCE) fala sobre a situação de exploração e precariedade dos trabalhadores da 123 

empresa de ônibus; Karine (CAGEO – DCE) corrobora a fala anterior sobre as condições de 124 

trabalho dos motoristas e que elas afetam também a segurança; Iara (CAGEO – DCE) fala 125 

sobre a importância da campanha de levantamento de material sobre a situação dos ônibus; 126 

Magu (Química – DCE) fala sobre como isso afeta também a vontade dos estudantes em ir 127 

para universidade – dificulta a permanência; Paulo Augusto (CAEM) fala sobre a ausência 128 

de acessibilidade no transporte público; Raul (CAHISD) fala sobre o descaso que existe 129 

diante das reclamações e a necessidade de- insistência na cobrança; Iara (CAGEO – DCE) 130 

fala sobre a necessidade de se ampliar a discussão para a toda a cidade; Vota-se o 131 

encaminhamento de construir uma campanha de denúncias sobre a situação do transporte 132 

público; Todos os CA’s votam a favor. 9 - Calendário de Atividades: Iara (CAGEO – DCE) 133 

apresenta o calendário previsto de atividades do DCE para o mês de Abril: Dia 11/04 - 134 

Atividade Mulheres na Ditadura (atividade com estudantes) 14 horas – Bloco C; - Dia 13/04 - 135 

Calourada Unificada; Semana do dia 16 ao dia 21: Lançamento da frente de mulheres e 136 

campanha contra o assédio; Semana do dia 01/05 - Atividades do Dia do Trabalhador; 137 

Próximo CEB - 09/05/2018, no mesmo horário com local a ser definido. 10 - Demandas dos 138 

cursos: se recebe os documentos com demandas e orienta-se para os CAs que não 139 

trouxeram que enviem para o DCE via e-mail; 12 - Indicações para Comissões e Conselhos: 140 
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Conselho Municipal da Juventude (2 estudantes); Ana (CARI – DCE) faz uma exposição 141 

sobre o que é o CMJ e Franklin apresenta sua candidatura para representante titular no 142 

conselho, Iara se apresenta para ser a suplente; Não há outros interessados, todos os CAs 143 

presentes votam a favor das candidaturas. Iara (CAGEO – DCE) apresenta os Conselhos 144 

Superiores da UFGD. Franklin fala sobre a necessidade de se ocupar todos esses espaços 145 

e Maria Heloisa (Direito) fala sobre o Conselho de Curadores e sua experiência como 146 

conselheira; Abre-se para apresentação de candidaturas ao COUNI, se apresentam para ser 147 

titulares: Ana Elisa Rodrigues (CARI-DCE), Maria Heloisa Xavier (Direito) e Maria Augusta 148 

Haddad (Química – DCE) e para suplentes, respectivamente: Karine Yumi (CAGEO-DCE), 149 

Eduardo Pracz (CAAH) e Aline Brum (CABIO-DCE), não havendo mais candidaturas estas 150 

foram aprovadas por todos os CAs presentes. Abre-se para apresentação de candidaturas 151 

ao CEPEC - Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, se apresentam como 152 

candidatos titulares: Wanderson da Costa (CAEaq), João Augusto (CAEC) e Edgar Vilhalba 153 

(Eng. Civil – DCE) e para suplentes, respectivamente: Danuzia de Albuquerque (CAEaq), 154 

Emely Vitória (CAECOM) e Lívia Andrade (CACES-DCE), não havendo mais candidaturas 155 

estas foram aprovadas por todos os CAs presentes. Abre-se para apresentação de 156 

candidaturas ao Conselho de Curadores, se apresentam como candidatos titulares: Iara 157 

Cardoso (CAGEO-DCE), Eduarda Matoso (RI- DCE) e Carlos Eduardo (CARI-DCE), e se 158 

apresenta como suplente: Franklin Schmalz (DCE) não havendo mais candidaturas estas 159 

foram aprovadas por todos os CAs presentes e fica encaminhado que os dois estudantes 160 

suplentes para o Conselho de Curadores devem ser indicados pela Diretoria do DCE. 161 

Indicação para a Comissão estatuinte da UFGD (2 estudantes), diante da falta de pessoas 162 

interessadas pede-se a retirada de pauta sendo aprovada pelos CAs presentes. 13 - 163 

Demandas de Acessibilidade – Lara (CACES - DCE) traz a problemática da aprovação por 164 

cotas de deficientes físicos para os cursos da UFGD mas não que a universidade não está 165 

preparada para receber esses estudantes; Eduarda (RI-DCE) corroborou a fala; Franklin 166 

propõe uma reunião com o NUMIAC para tratar dessa pauta; também é proposto por Juliana 167 

(Biologia) fazer um levantamento para saber em quais cursos entraram estudantes nessas 168 

condições para pensar e preparar ações; Todos os CAs são favoráveis a este 169 

encaminhamento; O DCE solicitará a reunião e encaminhará o convite para os CA’s. Sem 170 

mais nada a tratar e nem a relatar, eu, Franklin Schmalz, lavro esta ata, a ela será anexada 171 

a lista de assinatura dos e das presentes e ela será divulgada posteriormente nos canais de 172 

comunicação do DCE. 173 
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Convocação 01/2018 

 
 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE ENTIDADES DE BASE DO DCE UFGD 

  

 
A Diretoria do Diretório Central dos e das Estudantes da UFGD vem através desta 
CONVOCAR a todos os Centros Acadêmicos da UFGD para a primeira reunião ordinária 
do Conselho de Entidade de Base do DCE do ano de 2018, a ser realizada no dia 
04/04/2018, às 17 horas, na Sede do DCE. A participação das entidades é de suma 
importância para que o DCE tenha conhecimento das demandas de todos os cursos. Esta 
reunião é aberta para todos e todas as estudantes. 

  
Pauta: 
  

1. Expediente; 

2. Informes; 

3. Aprovação de Atas anteriores; 

4. Apresentação de Prestação de Contas e aprovação; 

5. Apresentação da nova gestão do DCE; 

6. Espaço físico do DCE (sede); 

7. Carteirinha de Estudante; 

8. Campanha “Nada justifica o trote machista” e denúncias de assédio na universidade; 

9. Calendário de Atividades; 

10.  Demandas dos cursos; 

11.  Indicações para Comissões e Conselhos: 

- Conselho Municipal da Juventude; 

- COUNI - Conselho Universitário da UFGD (3 titulares e 3 suplentes); 

- CEPEC - Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura da UFGD (3 titulares e 3 

suplentes); 

- Conselho de Curadores da UFGD - (3 titulares e 3 suplentes); 

  
  
Pedimos que os Centros Acadêmicos confirmem presença. 
 

  

Atenciosamente, 
 

Diretoria do DCE UFGD 

Gestão 2018 – Solte a voz 
 

Dourados – MS, 29 de Março de 2018 
 

 


