
Página 1 de 7 
 

CONSELHO DE ENTIDADES DE BASE 1 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - ATA 2 

Dourados, 17 de Agosto de 2017 3 

  4 

Às 17:00 h. foi feita a primeira chamada para saber a quantidade de entidades 5 

presentes no CEB, não havendo quórum, sendo que se considera para efeitos 6 

de quórum a existência de 17 Centros Acadêmicos ativos na UFGD. Após 30 7 

minutos foi feita a segunda chamada, constando-se representantes de 13 8 

Centros Acadêmicos presentes (CA da Agronomia, CA de Artes Cênicas, CA 9 

de Ciências Sociais, CA do Direito, CA de Engenharia de Aquicultura, CA 10 

de Engenharia Civil, CA de Engenharia Mecânica, CA de Engenharia de 11 

Computação, CA de Medicina, CA de Psicologia, CA de Relações 12 

Internacionais, CA de Geografia, CA de História) desta forma atinge-se o 13 

quórum de 50% mais uma das entidades filiadas ao DCE, determinado pelo 14 

Estatuto do DCE e o CEB é instaurado em caráter deliberativo. A reunião tem 15 

início às 17:30 horas. De acordo com determinações do Estatuto do DCE 16 

deveriam ser escolhidas duas pessoas para coordenar a reunião, a estudante de 17 

Ciências Sociais, Laís Laura, se ofereceu para coordenar o CEB e eu, Franklin 18 

S., estudante de Relações Internacionais, me ofereci para ser o relator, não 19 

havendo outros proponentes, nós dois assumimos as funções de coordenadoria. 20 

Iniciando a discussão da pauta: A. Comissão Estatuinte da UFGD: I. Indicação 21 

de 09 estudantes para as vagas ociosas na referida Comissão; Inicia-se a 22 

discussão; Laís (Ciências Sociais) fala: que o critério de indicação de estudantes 23 

deve ser dar preferência para estudantes das faculdades que não tiveram 24 

representantes eleitos e que talvez outro critério seria que para se candidatar a 25 

pessoa deveria estar presente nesta reunião. Franklin (RI) fala: corrobora a fala 26 

anterior e acrescente que se, mesmo seguindo o critério de representatividade 27 

das faculdades que faltam, não se ocupem todas as vagas, então eles podem 28 

ser ocupadas por qualquer estudante. Então os critérios para indicação serão: 29 

1º - Estudantes de faculdades onde falta representação, 2º não preenchidas as 30 

vagas conforme critério 1 elas podem ser preenchidas por qualquer estudante, 31 

essa proposta é aceita por consenso pelas entidades presentes e então exclui-32 
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se da lista de indicações feita pelo DCE-UFGD os estudantes ausentes na 33 

reunião. Passa-se às indicações: primeiramente a FCA que possui duas vagas, 34 

o CA de Eng. De Aquicultura solicita a troca do nome indicado na lista do DCE 35 

(Agnes Souza) pelo nome do estudante Wanderson Costa, o CA de Agronomia 36 

corrobora a indicação da lista do DCE do estudante Eduardo Grando, com a 37 

aprovação de todas as entidades presentes os dois estudantes são indicados; 38 

Passa-se à indicação da FCBA, que possui duas vagas, nenhum curso da FCBA 39 

se faz presente na reunião e as vagas serão preenchidas conforme o segundo 40 

critério. Passa-se à indicação da FACALE que tem uma vaga, o CA de Artes 41 

Cênicas indica a estudante Sabrina Gobira, a indicação é aprovada por consenso 42 

de todos os presentes. Para a indicação das faculdades FAED, EAD e FAIND – 43 

cada uma com uma vaga-, nenhum curso se faz presente, as vagas serão 44 

preenchidas conforme o segundo critério. Passa-se à indicação da FCH que 45 

possui uma vaga, constata-se a indicação pelo DCE de 3 estudantes do curso 46 

de história, sendo que dois não estão presentes à reunião, o CA de Ciências 47 

Sociais faz a indicação da estudante Laís Laura para ocupar a vaga e o 48 

estudante Hamilton Bonfim (história) demonstra interesse também; Odulio (Artes 49 

Cênicas) fala: que seja um critério para disputar essa vaga a presença do 50 

indicado/candidato na reunião. Todos as entidades presentes aceitam a adição 51 

desse critério e assim sendo excluem-se da lista indicada pelo DCE os 52 

estudantes da FCH, Belmi de Oliveira e Maitê Fabro Macena, ambos da história. 53 

Restam então 4 candidatos para a vaga (Rubens Sousa, Laís Laura e Hamilton), 54 

os estudantes Hamilton e Rubens abrem mão da disputa, Laís Laura é aceita por 55 

consenso de todos as entidades presentes para ocupar a vaga. Passa-se à 56 

indicação para suprir as 5 vagas que ainda faltam (não supridas pelo critério 1), 57 

do lista do DCE restam presentes: Rubens Souza (História), Renata Lins (Eng. 58 

Mecânica) e Nilson Henrique da Silva (Medicina) que mantém interesse em 59 

ocupar as vagas, exclui-se da lista conforme critério de presença à reunião o 60 

estudante Deyvis Lopes Moreira (Direito), ainda demonstram interesse em 61 

ocupar as vagas: Hamilton (história) e Guilherme Pimenta (Artes Cênicas), como 62 

são 5 interessados para 5 vagas todos as entidades presentes aprovam as 63 

indicações por consenso. Ficam, portanto, indicados/as pelo Conselho de 64 

Entidades de Base os seguintes estudantes para representarem sua classe na 65 

Comissão Estatuinte da UFGD: 1 - Wanderson Costa - FCA 66 
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(wandersoncosta@ufgd@ufgd.edu.br), 2 - Eduardo Grando - FCA (  ), 3 - 67 

Samara Gobira - FACALE (  ) , 4 - Lais laura Ribeiro - FCH 68 

(laislribeiro01@gmail.com), 5- Hamilton Bonfim - FCH 69 

(junior_bonfim1995@hotmail.com), 6 - Rubens Sousa - FCH 70 

(rras51@gmail.com), 7 - Renata  Lins - FAEN (renata_lins@outlook.com), 8 71 

- Nilson Henrique da Silva - FCS (nhenrique1998@gmail.com), 9 - Guilherme 72 

Mendes - FACALE - (guimpj@outlook.com). Segue a pauta: B. Conselho 73 

Universitário da UFGD: I. Indicação do acadêmico Belmi F. de Oliveira Junior 74 

para a vaga discente ociosa no referido conselho, colocando tal indicação a 75 

análise do Conselho de Entidades de Base, conforme sugerido e acatado por 76 

esta entidade. Odulio (Artes Cênicas) fala: comunica indicação do CA de Artes 77 

Cênicas da estudante Amanda Pessoa para ocupar a vaga no COUNI; Franklin 78 

(RI) fala: que deve haver suplência para essa vaga, portanto, precisam ser 79 

indicadas duas pessoas e o mandato desta chapa deve durar até que se realize 80 

nova eleição para representação estudantil nos Conselhos, portanto, é um 81 

mandado tampão. A colocação é aceita por consenso de todos as entidades 82 

presentes. Reforça-se, com apoio de todas as entidades presentes, que a 83 

presença na reunião novamente deve ser critério para que algum estudante se 84 

candidate às vagas, dessa forma, o estudante indicado pelo DCE-UFGD é 85 

retirado da lista. O estudante César Bandeira (história) se candidata para 86 

assumir a suplência da vaga para o COUNI. Não havendo outros interessados, 87 

as entidades presentes elegem e indicam para representação no Conselho 88 

Universitário: Titular: Amanda Pessoa (Artes Cênicas) e Suplente: César 89 

Bandeira (História). Segue-se a pauta: C. Debate “Se a UFGD fosse nossa”: 90 

I. Pautas para a Estatuinte; II. Discussão proposta pelos estudantes do 91 

acampamento (alojamento, moradia e assistência estudantil); Abrisse inscrições 92 

de fala sobre a Comissão Estatuinte da UFGD; a representante discente na 93 

comissão Juliana Prado (economia) fala um pouco sobre como estão os 94 

trabalhos da Comissão. O estudante Franklin (RI) faz mais esclarecimentos a 95 

respeito do funcionamento da comissão e destaque que a reitoria tem feito 96 

muitas propostas relacionadas à texto e correções no Estatuto e não ao 97 

conteúdo. Lucas (Geografia) fala sobre a atenção que os CAs devem dar à 98 

Estatuinte, assumindo uma postura ativa. Marco Henrique (Direito) corrobora 99 

esse papel dos CAs. Juliana (economia) destaca que através da sua 100 
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representação estará dando ênfase na Extensão Universitária (diminuir a 101 

dificuldade de acesso à extensão e a processos). Lucas (geografia): que é 102 

necessário pensar em eixos temáticos para a Estatuinte, como a assistência. 103 

Juliana (economia) fala dos cortes, tipo CNPQ. Amanda Pessoa (Artes Cênicas) 104 

corrobora a fala. Juliana (economia) informa que a UFGD recebeu a doação de 105 

9 hectares de terra para Hospital Universitário onde deverá ser construído o 106 

Centro de Atendimento da Mulher e da Criança, fato passado pelo Conselho de 107 

Curadores, no qual ela também é conselheira. Gabriela Aládia (Pedagogia) 108 

também conselheira o Conselho de Curadores e representante discente na 109 

Comissão Estatuinte reforça as informações passadas sobre a doação (34 110 

milhões de verba para a construção deste centro) e ressalta um pedido de 111 

explicações que fez à Controladoria Geral da União (CGU) a respeito de 112 

investigações desta em relação à UFGD, tendo tido resposta no sentido de que 113 

a universidade não estaria adequada na legislação do Plano Nacional de 114 

Assistência Estudantil (PNAES) havendo improbidade nessa área. Rubens 115 

(História) fala: Preocupação com a qualidade do ensino e preocupação com os 116 

egressos, e a avaliação do trabalho dos docentes na Estatuinte e que a 117 

fiscalização caberia ao DCE a aos conselhos fiscais existentes; Lucas 118 

(geografia): ressalva que a fiscalização é papel dos CA’s também. Franklin (RI): 119 

fala sobre dois instrumentos previstos que não são efetivados na UFGD: 120 

Conselho Social e Assembleia ordinária anual, que poderiam ser espaços para 121 

fiscalização e apresentação de demandas e que eles devem ser efetivados. 122 

Hamilton (história) destaca a importância de que os discentes pudessem avaliar 123 

em todos os semestres seus professores; Gabriela Aládia (Pedagogia) faz um 124 

relato a respeito de sua situação na Moradia Estudantil da UFGD, relata estar 125 

sendo retirada de lá por ter sua avaliação socioeconômica indeferida, e que isso 126 

beira à perseguição por que ela apoiou os estudantes acampados, ela gostaria 127 

que esse assunto fosse discutido nesse espaço. Nilton (medicina): sugere que 128 

os tópicos discutidos deveriam ser lavado aos cursos e depois trazidos de volta 129 

à CEB e daí sistematizados pelos representantes da Estatuinte. Rubens 130 

(história): diz que Gabriela deve entrar com mandato de segurança para evitar o 131 

despejo, questiona Franklin sobre o fato de a Assembleia geral nunca ter sido 132 

convocada e que isso pode ser revisto na estatuinte colocando um instrumento 133 

de democratização de sua convocação; Juliana (Economia): contrapõe o 134 
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exposto por Nilton, dizendo que os CAs interessados já estão presentes, são os 135 

mesmos de sempre, ela também fala sobre a necessidade de desburocratização 136 

da assistência estudantil e ressalta a importância de fazer a avaliação da 137 

qualidade do ensino; Odulio (Artes Cênicas) corrobora fala da Gabriela e ressalta 138 

outros dois estudantes que estão na mesma situação; É consenso que a forma 139 

que a PROAE utiliza de exposição para comunicar que os estudantes serão 140 

retirados da moradia é errada. Lais (Ciências Sociais) relata que a PROAE tem 141 

manipulado informações desde a ocupação, para confundir as coisas, e 142 

questiona como a questão exposta pela Gabriela poderia entrar na Estatuinte;   143 

Gabriela (Pedagogia) corrobora a fala anterior e ressalta um caso de assédio 144 

que sofreu, destaca a omissão da reitoria e o silenciamento na comunidade 145 

universitária; Franklin (RI) como as exposições feitas poderiam entrar na 146 

estatuinte, destaca que os novos representantes que entram agora na estatuinte 147 

terão de fazer o enfrentamento no sentido de que a comissão compreenda e 148 

receba propostas em partes que já foram discutidas pela Estatuinte já que os 149 

estudantes não tinham até agora todos os seus representantes, sobre moradia, 150 

assistência estudantil, recursos e avaliação dos docentes, é possível que isso 151 

entre no Regimento Geral, será necessário estudo, colocar algum mecanismo 152 

no regimento que garanta a responsabilidade da administração em resolver 153 

questões emergências dos estudantes e que os representantes discente não 154 

podem relatar nas reuniões, não podem se omitir e precisam ter 155 

responsabilidade com as pautas dos estudantes na estatuinte. Juliana 156 

(economia) fala sobre a falsa transparência, já que se alega que os estudantes 157 

têm o dever de compreender processos burocráticos, sendo que está não é 158 

nossa função. Wendel (Ciências Sociais) esclarece que a PROAE divulgou que 159 

uma das reivindicações do movimento de acampamento era a retirada dos 160 

estudantes irregulares da moradia, o que não procede e se trata de uma iniciativa 161 

para colocar estudantes contra estudantes. Maria Vitória corrobora a fala 162 

anterior.  Matheus (Eng. Da Computação) relata o seu caso com a perda de bolsa 163 

de assistência. Maria Vitória fala sobre o novo acampamento que está 164 

acontecendo no laboratório de ciências sociais e pretende ser um local de 165 

recepção e abrigo para estudantes que chegarem à universidade, pede apoio à 166 

comunidade para a divulgação e ocupação do espaço. Wendel (Ciso) reforça. 167 

Franklin propõe criar um grupo/chat com os representantes na estatuinte para 168 
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manter contato e pede apoio para proposta enviada à estatuinte que propõe o 169 

aumento das vagas no COUNI e no COUNI de 3 para 5 vagas para os estudantes 170 

e técnicos administrativos, pede apoio dos CA’s e dos representantes para a 171 

proposta. Lucas (geografia): fala que deve-se pedir a investigação da CGU, para 172 

cobrar da reitoria explicações. Beatriz (medicina) corrobora a proposta. Marco 173 

(Direito) fala que o espaço para cobrar explicações é o COUNI. Proposta de 174 

encaminhamento de Rubens, fazer uma relatoria dos problemas (assistência 175 

estudantil) - levantamento de dados – (Laís, Rubens, Matheus, Franklin, CA de 176 

Civil se dispõe para participar). Fala-se sobre o Seminário de assistência 177 

estudantil, fica o indicativo da data 24/10 para realização do seminário, a data 178 

deverá ser confirmada com demais entidades via comunicação online, divisão 179 

de trabalho nas comissões para o seminário: Comunicação/divulgação: Eldia 180 

(CAPsi) Renata (CAEM) Franklin (CARI), Comissão de articulação/conteúdo: 181 

Marco (CAAH), Laís (CAciso), Lucas (CAGeo), Comissão de Logística/estrutura: 182 

Hamilton (história), Cesar (CAHIS), demais CA’s precisam manifestar em que 183 

comissão irão ficar.  Lucas (Psicologia) fala sobre contato da PROAE que solicita 184 

uma reunião para falar sobre o seminário, a orientação que fica é que iremos 185 

participar, mantendo no seminário o protagonismo estudantil. Lucas irá contatar 186 

a PROAE sobre a data da reunião e fará o repasse aos demais para participarem 187 

e ressalta que o papel da PROAE deve ser secundária e de apoio institucional 188 

para divulgação, por exemplo. Franklin se compromete a fazer o repasse sobre 189 

o Seminário de Assistência para as demais entidades, até a próxima semana 190 

deverá ser confirmada a data e compostas as comissões, lembrando que cada 191 

CA deve indicar pelo menos duas pessoas para as comissões. O Conselho de 192 

Entidades de Base é encerrado às 19:00. Sem mais nada a tratar e nem a relatar, 193 

eu, Franklin Schmalz, lavro esta ata, a ela será anexada sua convocação e a 194 

lista de presença da reunião, assim como, ela será divulgada pelos veículos de 195 

comunicação dos centros acadêmicos e DCE, como orienta o Estatuto da 196 

entidade. 197 
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Carta Convocatória 03/2017 

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 diante da necessidade e urgência das pautas abaixo e cumprindo com 

disposto no §1 do Art. 16 do Estatuto do DCE, para o dia 17/08/2017 às 17:00 

horas, no Centro de Convivência da Unidade II da UFGD. Todos e todas as 

estudantes estão convidados para a reunião.  

Seguem as pautas: 

A. Comissão Estatuinte da UFGD: 
I. Indicação de 09 estudantes para as vagas ociosas na referida 

Comissão; 
O DCE ainda apresenta previamente os discentes que indica à aprovação do 
Conselho de Entidades de Base: 
1. Agnes de Souza Marques – Engenharia de Aquicultura; 
2. Deyvis Lopes Moreira – Direito; 
3. Belmi F. de Oliveira Junior – História; 
4. Rubens Ramão Apolinário de Sousa – História; 
5. Nilson Henrique da Silva – Medicina; 
6. Maitê Fabro Macena – História; 
7. Renata Lins – Engenharia Mecânica; 
8. Eduardo Grando – Agronomia; 
9. - 
 
B. Conselho Universitário da UFGD: 

I. Indicação do acadêmico Belmi F. de Oliveira Junior para a vaga discente 
ociosa no referido conselho, colocando tal indicação a análise do Conselho de 
Entidades de Base, conforme sugerido e acatado por esta entidade. 
 
C. Debate “Se a UFGD fosse nossa”: 
  I. Pautas para a Estatuinte; 
  II. Discussão proposta pelos estudantes do acampamento (alojamento, 
moradia e assistência estudantil); 
 
Assinam a convocação os Centros Acadêmicos: 

Centro Acadêmico de Agronomia 
Centro Acadêmico de Artes Cênicas 
Centro Acadêmico de Direito 
Centro Acadêmico de Engenharia Mecânica 
Centro Acadêmico de Engenharia da Computação 
Centro Acadêmico de Geografia 
Centro Acadêmico de Medicina 
Centro Acadêmico de Relações Internacionais 

 

Dourados – MS, 15 de agosto de 2017. 




