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REUNIÃO DO CONSELHO DE ENTIDADES DE BASE DO DIRETÓRIO 

CENTRAL DOS E DAS ESTUDANTES DA UFGD 

ATA 

20 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

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

presentes no CEB, não havendo quórum. Se considera para efeitos de quórum 

a existência de 17 Centros Acadêmicos ativos na UFGD. Após 30 minutos foi 

feita a segunda chamada, constando-se representantes de 3 Centros 

Acadêmicos presentes (CA de Geografia, CA de História, CA de Relações 

Internacionais) não atingiu-se o quórum para deliberações e o CEB é instaurado 

em caráter consultivo, no entanto a pauta desta reunião não requer deliberações. 

A reunião tem início às 17:30 horas. De acordo com determinações do Estatuto 

do DCE deveriam ser escolhidas duas pessoas para coordenar a reunião, a 

estudante de Geografia, Karine Yumi, se ofereceu para coordenar o CEB e eu, 

Lívia Almeida, estudante de Medicina, me ofereci para ser a relatora, não 

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

Iniciando a discussão da pauta: 1. Balanço da gestão 2017 do DCE UFGD; 

Segundo Franklin (RI) é importante entender os impactos dessa gestão sem 

projetos consistentes. Tal situação resultou em um esvaziamento, a Gestão da 

Aliança pelos Estudantes se baseou somente no objetivo de retirar aqueles que 

antes o coordenavam. Ainda tratando desse contexto, ressaltou a importância 

do contexto nacional para esse momento passado no último ano. Viu-se também 

nessa gestão passada objetivos egocêntricos por parte de alguns membros, 

como a tentativa de construção de carreiras políticas. Eduarda (RI) falou também 

da influencia desse contexto nacional de aversão popular a alguns segmentos 

políticos (esquerda). A vitória da Chapa Aliança em 2017 mostra como a 

faculdade esta permeada por essa aversão e como foi possível nesse espaço do 

DCE o reforço desse sentimento. Leticia (RI) abordou o fato de que a chapa 

passada não e mal vista pelos estudantes, mas sim vista como uma chapa que 

tentou alguns projetos e não foi bem sucedida e se a  chapa Solte a Voz também 



Página 2 de 2 
 

não tiver projetos concretos isso mostrara que realmente o DCE não tem função, 

independente da vertente política que o administre. Iara (Geo) tratou da 

necessidade de resinificar o DCE e para isso são necessárias atitudes conjuntas 

e coerentes com a necessidade da faculdade. Ana Eliza (RI) tratou a importância 

da representação externa das atitudes do DCE. Como essas ações podem 

influenciar não só a representação estudantil, mas também a credibilidade do 

DCE e de outros movimentos sociais que lutam por mudanças. 2. Prestação de 

contas da gestão 2017 do DCE; Segundo Franklin, foi repassado o valor de R$ 

300,00 da gestão de 2017 para a Comissão Eleitoral das Eleições 2018, mas 

não se sabe a origem desse dinheiro. A Comissão Eleitoral prestou contas de 

seus gastos, registra-se o gasto total do R$ 69,99 destinado a impressão de 

materiais e combustível para transporte, sendo assim, tem-se em caixa R$ 

230,01. Ressalta-se que supunha-se que haveria uma quantidade maior de 

dinheiro em caixa (aproximadamente 1000 reais) assim como o estranhamento 

diante da falta de uma prestação de contas da gestão 2017 por parte da chapa 

Aliança. Foi ressaltado pela Iara a necessidade de uma conta poupança em 

nome de alguém da gestão do DCE, para que se tenha uma melhor 

administração. Tendo em vista facilitar processos burocráticos, Ana Eliza sugeriu 

a digitalização da assinatura dos membros da gestão. Karine falou da 

necessidade organizar uma divulgação do DCE para a eminente semana de 

calouros. 3. Posse da gestão 2018 do DCE UFGD; Franklin se dispôs a ler a ata 

de eleição, abordando dados como os votos validos, os votos favoráveis, os 

votos contrários e os votos nulos em cada local de urna, registra-se que a Chapa 

Solte a Voz foi eleita com 94% dos votos SIM.  Não houve inscrição de chapa 

para os conselhos estudantis, sendo assim o DCE fica encarregado de indicar 

esses representantes. Franklin ressaltou ainda que apesar da imensa maioria de 

votos sim, a participação dos estudantes foi minoritária e é necessário traçar 

estratégias para aumentar essa participação nas próximas eleições. Após a 

leitura da Ata das eleições está declarada empossada a nova gestão do DCE 

UFGD para o mandato de 2018. Ainda foram feitos alguns avisos gerais. Sem 

mais nada a tratar e nem a relatar, eu, Lívia Almeida, lavro esta ata, a ela será 

anexada a lista de assinatura dos e das presentes e ela será divulgada 

posteriormente nos veículos de comunicação do DCE. 
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CONVOCAÇÃO 

CONSELHO DE ENTIDADES DE BASE 

01/2018 

 

Os Centros Acadêmicos abaixo assinados convocam a todas as demais 

entidades de bases do Diretório Central dos e das Estudantes da UFGD para 

reunião do Conselho de Entidades de Base  no dia 20/02/2018, às 17 horas na 

sede do DCE-UFGD, com a seguinte pauta: 

1. Balanço da gestão 2017 do DCE; 

2. Prestação de contas da gestão 2017 do DCE; 

3. Posse da nova gestão do DCE UFGD; 

 

A reunião é aberta para todos e todas as estudantes e a participação é muito 

importante.  

 
Centro Acadêmico de Direito  
Centro Acadêmico de Geografia 
Centro Acadêmico de História  
Centro Acadêmico de Relações Internacionais 
  

Dourados – MS, 18 de fevereiro de 2018. 


