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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENTIDADES DE BASE DO DCE UFGD 4 

DATA: 09/05/2018 5 

 6 

ATA 7 

 8 

Às 17:00 h. foi feita a primeira chamada para verificar a quantidade de entidades presentes 9 

na reunião do CEB, não havendo quórum. Se considera para efeitos de quórum a existência 10 

de 17 Centros Acadêmicos ativos na UFGD. Após 30 minutos foi feita a segunda chamada, 11 

constando-se representantes de 6 Centros Acadêmicos presentes: (CACD) Biologia - Charles 12 

Darwin, (CAPsi) Psicologia, (CAGEO) Geografia - Mario Geraldini, (CAAC) Artes Cênicas - 13 

Rubens Correia, (CARI) Relações Internacionais - Celso Amorim, (CAEC) Engenharia Civil e, 14 

não atingindo o quórum de 50% mais uma entidade (9 CAs) para deliberações, o CEB é 15 

instaurado em caráter consultivo. A reunião tem início às 17:30 horas. De acordo com 16 

determinações do Estatuto do DCE devem ser escolhidas duas pessoas para coordenar a 17 

reunião, o estudante Franklin Schmalz integrante da Diretoria do DCE, se ofereceu para 18 

coordenar o CEB e eu, Carlos Eduardo Gonzaga, também integrante da Diretoria do DCE, me 19 

ofereci para ser o relator, não havendo outros proponentes, nós dois assumimos as funções 20 

de coordenadoria. Iniciando a discussão da pauta. 1 Expediente: foi sugerido pela Diretoria 21 

do DCE a inclusão de 4 pontos na pauta, sendo eles: Indicação para a Comissão Estatuinte 22 

da UFGD (2 titulares e 2 suplentes); Indicação de suplente para a Comissão de Transporte; 23 

Espaço para atendimento psicológico da PROAE; e Carta de denúncia/reivindicação sobre a 24 

bolsa permanência dos estudantes indígenas ao MEC; a inversão de pauta foi aceita pelos 25 

presentes. 2 - Aprovação de Atas anteriores: a ata do mês de abril foi enviada previamente 26 

por e-mail e foi aprovada pelos presentes; 3 - Apresentação de Prestação de Contas e 27 

aprovação: Carlos Eduardo Gonzaga (DCE) apresentou a prestação de contas do mês de 28 

abril do DCE, em resumo: Saldo anterior/março: R$ 53,94; Entradas adquiridas através da 29 

festa Calourada Unificada R$ 7.025,54; Saídas no mês de Abril: R$ Saídas: 605,00; Saldo 30 

atual: R$ 6.478,48; a prestação de contas completa será divulgada no veículos de 31 

comunicação do DCE; 3 – Informes: - Juliana (UEMS) faz o repasse para do encontro 32 

nacional  MAM (Movimento pela soberania popular na mineração) que acontecerá entre os 33 

dias 18 e 21 de maio, sendo que uma caravana irá de Dourados. Ela solicitou doações de 34 

alimentos para a viagem e também apoio financeiro do DCE; - Odulio (CAAC) informa sobre 35 

um projeto de extensão do CA e faz o convite para demais estudantes, dentre elas o Chá com 36 

Drama que já está sendo divulgado. 4 - Campanha contra o assédio na universidade e 37 

Frente de Mulheres: Franklin repassa que a campanha está abertura para ser composta por 38 

CAs para sua organização e Letícia Espadim (CARI) fez repasses da primeira reunião da 39 

comissão; Aline Brum (CABIO) e Carol Andrade (CAGEO) se dispõem a compor a comissão 40 

enquanto representantes de seus CAs. 5 - Campanha do Transporte Público: Aline Brum, 41 

que faz parte da campanha de organização da campanha pelo DCE, fez repasses sobre as 42 

ideias para a campanha; a comissão de organização desta campanha também está aberta 43 

para ser composta por representantes dos CAs; 6 - Calendário de Atividades: é apresentado 44 

o calendário de atividades do DCE para o mês de maio: 14/05 – Conversa com pessoas 45 
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interessadas em criar CA em seus cursos (17 h. na Unidade 2). 16/05 – Grupo de apoio de 46 

saúde mental do DCE (17 h. na Unidade 2). 16/05 (passível de alteração) – Aula de defesa 47 

pessoal do DCE (17 h. na Unidade 2). Oficina de Comunicação do DCE - Inscrição: Gratuita 48 

no Período: 14/05 a 19/05 via site/página do DCE Vagas: 20 para os Centros Acadêmicos, 5 49 

para o DCE e 5 para público em geral  (15 vagas por turma), Módulo 1: Produção de artes e 50 

conteúdo (Básico e Intermediário) em duas datas: 21/05 - Segunda-feira 18 h. – 21:30 h. ou 51 

25/05 - Sexta feira 14 h. – 17:30 h. Módulo 2: Comunicação social (Redes sociais e 52 

Ferramentas úteis) em duas datas: 28/05 - Segunda-feira 18 h. – 21:30 h. ou 29/05 - Terça 14 53 

h. – 17:30 h. 7 - Demandas dos cursos: não foram apresentadas demandas. 8 - Indicação 54 

para a Comissão Estatuinte da UFGD (2 titulares e 2 suplentes): Carol Andrade (CAGEO) 55 

se dispôs para ocupar uma das vagas como suplente;  o DCE irá entrar em contato com os 56 

demais CAs para buscar interessados; 9 - Indicação de suplente para a Comissão de 57 

Transporte: Odulio vai verificar se algum integrante do CA de Artes Cênicas tem interesse e 58 

informará ao DCE; 10 - Espaço para atendimento psicológico da PROAE: foi repassado 59 

que a PROAE continua sem um local adequado para a psicóloga fazer atendimentos de 60 

estudantes; fica sugerido gravar um vídeo encenado sobre a situação e a produção de 61 

cartazes para espalhar pela universidade sobre o assunto para pressionar a Reitoria; 11 -  62 

Carta de denúncia/reivindicação sobre a bolsa permanência dos estudantes indígenas 63 

ao MEC: Letícia Espadim (CARI) faz o repasse sobre a situação dos estudantes indígenas 64 

que estão desde o inicio do semestre sem receber bolsa e sem respostas do MEC sobre a 65 

abertura de novos editais; fica sugerido elaborar uma carta aberta do DCE e dos CAs 66 

denunciando a situação e pedindo providências ao MEC, anexo à carta seria feito um 67 

movimento de abaixo assinado para coletar apoios. 12 - Assuntos Gerais; Letícia Espadim 68 

(CARI) faz o repasse sobre a realização da Assembleia das Mulheres Guarani e Kaiowá em 69 

julho e fala da campanha de arrecadação de fundos para sua realização. Assim, pede apoio 70 

das entidades para a compra de camisetas e adesivos e, também, sugere que as entidades 71 

que terão barraca de produtos na Festa Junina da UFGD destinem uma porcentagem de seus 72 

lucros para a assembleia; Franklin também cita a necessidade de apoiar a Assembleia dos 73 

Jovens Guarani e Kaiowá e informa que irá sugerir à Diretoria do DCE a reverter uma 74 

porcentagem dos lucros da Barraca do Cachorro Quente para as duas assembleias. A reunião 75 

é encerrada às 18:40 h. Sem mais nada a tratar e nem a relatar, eu, Carlos Eduardo Gonzaga 76 

da Silva, lavro esta ata, a ela será anexada a lista de assinatura dos e das presentes e ela 77 

será divulgada posteriormente nos canais de comunicação do DCE. 78 
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