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CONSELHO DE ENTIDADES DE BASE  

ATA 

Dourados, 23 de agosto 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 14 Centros Acadêmicos 

presentes (CA de Artes Cênicas, CA de Agronomia, CA de Biologia, CA de 

Ciências Sociais, CA de Direito, CA de Economia, CA de Engenharia Civil, CA 

de Engenharia Mecânica, CA de Letras, CA de Medicina, CA de Psicologia, CA 

de Relações Internacionais, CA de Gestão Ambiental e CA de Nutrição), desta 

forma e levando em consideração a constatação de que existem 20 CA’s ativos 

na UFGD, atinge-se o quórum de 50% mais um, determinado pelo Estatuto do 

DCE e o CEB é instaurado em caráter deliberativo. A reunião tem início às 17 

horas. De acordo com determinações do Estatuto do DCE deveriam ser 

escolhidas duas pessoas para compor a coordenação da reunião, o estudante 

Franklin Schmalz de Relações Internacionais se ofereceu para coordenar o CEB 

e eu, Erick Areco, estudante de Engenharia Civil, me ofereci para secretaria-la, 

não havendo outros proponentes, nós dois assumimos as funções de 

coordenadoria. Iniciando pelo primeiro ponto da pauta, foram apresentados 

relatos da discussão da última CEB: articulação dos CAs para a mobilização do 

Movimento Estudantil dentro da universidade para conscientização de todos os 

acadêmicos sobre o que é DCE, CA, M.E., para que posteriormente a essa 

mobilização pudesse ser formado uma comissão eleitoral para a formação de 

chapas que formariam, reformariam e até reviveriam o DCE. O primeiro 

encaminhamento foi feito pelo CA de Relações Internacionais. Foi sugerido que 

fosse realizada uma articulação por blocos da universidade para que a partir 

destes blocos todos na universidade tivessem acesso as informações referentes 

a diversas problemáticas que vivenciamos dentro dos campi. Depois dessa 

discussão em “blocos”, seria realizada uma nova CEB para o compartilhamento 

das experiências que as entidades tiveram em cada bloco. Depois de discutidas 

as pautas dos blocos, seria feita uma reunião com pautas mais amplas que 
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abrangeriam toda a universidade. O CA de direito encaminhou a proposta de 

criação de uma secretaria de representação provisória que responderia pelo 

coletivo presente frente à reitoria com um membro de cada. Além disso, a criação 

de quatro comissões para averiguar cortes de verbas, assistência estudantil, 

entre outros temas. O encaminhamento do CA de Relações Internacionais 

obteve a contribuição e sugestões de adendos de outros CA’s, incluindo o CA de 

Psicologia, o CA de Ciências Sociais, além de adendos feitos por estudantes, 

por exemplo: Iyamara, Renata, Igor, entre outros que se propuseram à fala, este 

encaminhamento ao encontrar consenso no CEB foi votado e aceito de forma 

unânime pelos/as presentes. Deste modo, o cronograma de atividades fica 

dividido em semanas e é o seguinte: a 1ª semana (dos dias 29/08 a 03/09), deve 

ser de discussão e conscientização dentro dos cursos sobre suas realidades, 

demandes e problemas, a promoção dessa discussão ficará a cargo dos CA’s e 

também dos demais estudantes dispostos a colaborar; a 2ª  semana (dos dias 

05/09 a 10/09) deve ser discussões mais amplas dentro da universidade, 

organizadas por blocos faculdades, ou turnos de aula, essas discussões devem 

ser organizadas em conjuntos pelos cursos, CA’s e estudantes dispostos a 

colaborar; para a 3ª semana fica posto um indicativo de um CEB para o dia 13/09, 

afim de que as entidades e estudantes possam fazer uma avaliação das 

atividades anteriores e planejem as próximas atividades; por fim, nas 4ª e 5ª 

semanas devem ser realizados debates e discussões ampliadas, onde procure-

se incluir toda a universidade. De modo geral os temas que deverão ser 

discutidos e refletidos em todo esse cronograma de atividades são os seguintes: 

Assistência Estudantil, Opressões na universidade, Cortes na educação e 

privatizações, Restaurante universitário, Transporte, Problemas estruturais dos 

cursos e faculdades, Eminência de uma possível greve, Movimento, organização 

estudantil, CA’s e DCE (pra que serve? Sua importância? Qual movimento 

queremos?). Através da disponibilização dos contatos dos/as presentes, 

deverão ser montados os grupos de trabalho para a realização das atividades. 

O estudante Lucas Luis de Psicologia, propõe a produção de um documento 

direcionado à reitoria solicitando esclarecimentos em relação aos cortes 

anunciados pelo atual governo nas IF’s, com adendos do estudante Alexandre 

Porto das Artes Cênicas e também formando consenso com a proposta anterior 

do estudante Fernando Calixto do Direito, que retira a proposta de formação de 
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comissões, fica decido que os próprios Centros Acadêmicos encaminharão esse 

documento à Reitoria. O próximo ponto da pauta referente às eleições do DCE 

foi de breve discussão, tendo sido construído um calendário de atividades de 

formação que preencherá todo o mês de setembro, desenha-se um cenário em 

que as eleições poderão ser realizadas apenas no próximo semestre e que elas 

sejam motivadas e consequência desse processo de formação, não é tirado 

encaminhamento de datas. Por fim, é passado um informe em relação ao 

adiamento da votação de um projeto de lei na Câmara Municipal de Dourados 

que altera o Conselho da Juventude, é feito o convite para que os/as presentes 

participem de uma reunião sobre o assunto no próximo sábado, às 15 horas no 

Sindicato dos bancários. O Conselho de Entidades de Base é encerrado. Sem 

mais nada a tratar e nem a relatar, eu, Erick Areco, lavro esta ata, a ela será 

anexada a lista de presença da reunião, assim como será publicizada. 
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