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CONSELHO DE ENTIDADES DE BASE  

ATA 

Dourados, 20 de setembro de 2016 

  

Às 16:30 h. foi feita a primeira chamada para saber a quantidade de 

entidades presentes no CEB, não havendo quórum. Após 30 minutos foi feita a 

segunda chamada, constando-se representantes de 7 Centros Acadêmicos 

presentes, desta forma e levando em consideração a constatação de que 

existem 20 CA’s ativos na UFGD, não se atingiu a quantidade necessária 

determinado pelo Estatuto do DCE e o CEB é instaurado em caráter consultivo. 

A reunião tem início às 17 horas. Iniciando pelo primeiro ponto da pauta, foram 

apresentados relatos das atividades e demandas discutidas entre os cursos, 

falaram representantes dos cursos: Psicologia, História e Relações 

Internacionais. A pesar de não ter caráter para deliberar assuntos enquanto CEB, 

alguns CA’s presentes propuseram realizar algumas atividades em conjunto. 

Desta forma fica registrado o convite para atividades de articulação e 

mobilização, no dia 27/09, das 11:30 às 13 horas acontecerá uma intervenção 

no Restaurante Universitário e Centro de Convivência, assim como às 18:30 h. 

do mesmo dia, e às 20:30 no Bloco B, as intervenções tem como objetivo 

despertar a discussão e reflexão dos estudantes sobre os  cortes previstos para 

as universidades no próximo ano, sobre a problemática da permanência e 

assistência estudantil e sobre a eminencia de um novo movimento grevista; 

haverá outra intervenção prevista para a quinta-feira 29/07 na Fadir, a partir das 

18 horas. Além disso, o CA’s da FCH estarão preparando um Sarau de 

encerramento de semestre para o dia 30/09, ficam os demais convidados para 

participar. Macister, da gestão atual do DCE, faz alguns repasses, como por 

exemplo do ato de paralisação nacional dos trabalhadores da educação nesta 

próxima quinta-feira; também trouxe a demanda da expulsão de um estudante 

da moradia estudantil que não tem condições para se instalar em outro local, 

sobre isso fica acertado articular uma reunião com o estudante para definir 

alguma ação no sentido de constranger a reitoria contra a atitude tomada. 

Macister também avisou que será convocada nova CEB para a próxima semana, 
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mesmo sob protesto dos presentes. O Conselho de Entidades de Base é 

encerrado. Sem mais nada a tratar e nem a relatar, eu, Franklin Schmalz, lavro 

esta ata, a ela será anexada a lista de presença da reunião, assim como será 

publicizada. 


