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Às dezessete horas, na sede do DCE-UFGD, foi realizada a primeira chamada para verificar 6 

quantidade de centros acadêmicos (CAs) presentes para a instauração da reunião do 7 

conselho de entidades de base (CEB). Considera-se para efeitos de quórum a existência de 8 

vinte centros acadêmicos ativos na UFGD. Na primeira chamada não foi verificado quórum. 9 

Na segunda chamada, às 17:30 h. foi verificada a presença de treze centros acadêmicos, 10 

sendo: Centro Acadêmico de Agronomia de Dourados (CAAD), Centro Acadêmico de 11 

Engenharia de Aquicultura (CAEAq), Centro Acadêmico de Biologia Charles Darwin (CACD), 12 

Centro Acadêmico Pantaneiro de 13 

Biotecnologia (CAP), Centro Acadêmico de Ciências Contábeis Luca Pacioli (CACIC), Centro 14 

Acadêmico de Engenharia de Computação Alan Turing (CAECOM), Centro Acadêmico de 15 

Geografia Mario Geraldini (CAGEO), Centro Acadêmico de História de Dourados (CAHisd), 16 

Centro Acadêmico de Ciências Sociais Florestan Fernandes (CACISO), Centro Acadêmico 17 

de Medicina Camilo Ermelindo da Silva (CACES), Centro Acadêmico de Direito Águia de 18 

Haia (CAAH), Centro Acadêmico de Relações Internacionais Celso Amorim (CARI) e Centro 19 

Acadêmico de Engenharia Mecânica (CAEM) instaurando-se, portanto, a reunião do CEB em 20 

caráter deliberativo. Eu, Carlos Eduardo Gonzaga (DCE/CARI), me dispus a escrever a ata 21 

e Iara Cardoso (DCE/CAGEO) assumiu a coordenação das pautas. 1. Expediente. O 22 

estudante Franklin Schmalz (DCE) propôs a substituição da pauta oito, “congresso 23 

estudantil”, pela pauta “comissão de transporte”, também foi proposta a inclusão do ponto 9. 24 

Revisão do quórum para as reuniões do CEB, a substituição e a inclusão foram aprovadas 25 

por todos os presentes, sem votos contrários ou abstenções. 2. Aprovação da ata anterior. 26 

Após sugestão dos presentes, o estudante Franklin (DCE) fez a leitura da ata da última 27 

reunião do CEB, divulgada no site do DCE; então, a ata foi aprovada por todos os presentes, 28 

sem votos contrários ou abstenções. 3. Aprovação da prestação de contas. Eu, Carlos 29 

(DCE/CARI), li a prestação de contas do mês de julho divulgada, também, no site do DCE; 30 

em destaque, no começo do mês haviam R$ 5.880,50 em caixa e, ao final, R$ 4.444,50. A 31 

prestação de contas do mês de julho foi aprovada por todos os presentes, sem votações 32 



contrárias ou abstenções. Também eu, Carlos (DCE/CARI), li a prestação de contas de 33 

agosto disponível no site do DCE; em destaque, foram ressaltados os gastos na reforma da 34 

sede, com materiais e mão de obra; no começo do mês haviam R$ 4.444,50 e, ao final 35 

do mês, R$ 476,80. A prestação de contas do mês de agosto, então, foi aprovada 36 

por todos os presentes, sem votos contrários ou abstenções. 4. Informes. O 37 

estudante Rafael Ribeiro (Eng. Produção) divulgou que o curso de Engenharia 38 

de Produção está promovendo um simpósio em novembro, o SIMEP, e convidou 39 

todos e todas as presentes a participarem. O estudante Pedro Augusto (CAEM) 40 

convidou os e as presentes a participarem da II Semana Acadêmica de 41 

Engenharia Mecânica, com data a ser divulgada futuramente. O estudante Igor  42 

de Almeida (CACES) convidou a todos e todas para o IV Simpósio de Saúde 43 

Mental da UFGD, com o tema “Transtornos de personalidade”, a ser realizado  44 

entre os dias treze e quinze de setembro. O estudante Matheus Zarate 45 

(CAECOM) convidou a todos e todas para a Semana da Computação, realizado 46 

pelo curso de Engenharia de Computação, a ser realizado entre os dias um e 47 

cinco de outubro. A estudante Thaynara Pietro (CACIC) convidou a todos e todas 48 

presentes para a semana acadêmica do curso de Ciências Contábeis, a ser 49 

realizada em novembro, com datas a definir. O estudante João Paulo (CAAH) 50 

informou sobre a realização do V Simpósio da UFGD, a ser realizado nos dias 51 

três a cinco de outubro, com inscrição no valor de 20 reais, incluindo um júri 52 

simulado no último dia e convidou a todos e todas para participarem; também 53 

citou que o CAAH está realizando uma campanha de arrecadação de alimentos 54 

destinado ao Lar do Idoso de Dourados, com premiação a ser sorteada entre os 55 

participantes. Ramon da Silva (CAAD) convidou os e as presentes para 56 

participarem do aniversário de 40 anos do curso de Agronomia, com atividades 57 

na unidade 2 e uma “costelada” no Clube Indaiá. O estudante Franklin (DCE)  58 

informou que as duas novas psicólogas já estão trabalhando na PROAE e pediu 59 

que os CAs ajudem a informar aos outros alunos e alunas que talvez necessitem, 60 

acrescentando que basta uma ligação para a PROAE para agendar uma sessão. 61 

Franklin (DCE) também falou sobre a elaboração do projeto para participação no 62 

orçamento da UFGD de 2019, como a reforma da sede do DCE e, para uso do 63 

PNAES, um auxílio de saúde para beneficiar estudantes perfil, com reembolso 64 



de medicamentos e consultas, e outro vale-cultura, também para estudantes 65 

perfil. Outro projeto proposto, segundo Franklin (DCE), foi a solicitação de 66 

orçamento para um congresso estudantil em 2019, já que o de 2018 não terá 67 

participação orçamentária da universidade. Falou, também, sobre o auxílio72 68 

creche proposto, mas que a reitoria não está totalmente receptiva, apesar do 69 

apoio da PROAE; o projeto da brinquedoteca está em processo de elaboração 70 

junto a um grupo de trabalho em formação, com passo inicial de captação da 71 

demanda em um questionário online do DCE. Leticia (CARI) perguntou se o 72 

grupo de trabalho é aberto a participação de outros ou outras estudantes e 73 

Franklin respondeu que sim, pois o grupo de trabalho será criado e os e as 74 

estudantes interessados serão convidados. Dayane Alvares (CAP) questionou 75 

sobre problemas do restaurante universitário e o que o DCE sabe. Iara Cardoso 76 

(DCE/CAGEO) falou que não temos informações sobre as reclamações feitas 77 

diretamente à empresa, apenas explicou sobre o remanejamento dos recursos 78 

da PNAES de 2018 para cobrir o aumento imposto pela empresa concessionária 79 

nesse ano. 5. Balanço da gestão. O estudante Franklin (DCE) falou sobre o 80 

tempo de permanência da gestão Solte a Voz, que iniciou em 20 de fevereiro e 81 

que pretende ficar até o final do ano letivo, em dezembro, realizando eleições 82 

para que a nova gestão assuma no início do ano letivo de 2019. Falou, também, 83 

sobre a importância de acompanharem os canais de comunicação do DCE, 84 

como Facebook, Instagram e site, pois a gestão está se aproximando ao máximo 85 

dos acadêmicos, apresentando problemas, discussões e colhendo demandas 86 

através desses espaços. Acrescentou sobre o número de participantes da 87 

gestão e as dificuldades encontrada, que estão sendo resolvidas. A estudante 88 

Iara (DCE/CAGEO) falou sobre ocupar o espaço físico do DCE, que precisa ser  89 

frequentado pelos e pelas estudantes, já que as reformas foram pensadas para 90 

que o espaço seja bem aproveitado. Iara (DCE/CAGEO) também falou sobre a 91 

comunicação entre o DCE e CAs, que precisam ser mantidas para que a diretoria 92 

do DCE saiba dos problemas e demandas dos cursos e que para que possa 93 

propor soluções conjuntas. A estudante Dayane Alvarenga (CAP) falou que 94 

acompanha o DCE mais pelas redes sociais, mas que, a partir de 2018, o DCE 95 

se mostrou mais ativo e parabenizou a gestão pelos esforços. A estudante 96 



Thaynara Pietro (CACIC) falou sobre a importância da comunicação 97 

pessoalmente, que a gestão entrou em contato com os estudantes e membros 98 

do centro acadêmico do curso dela para convidar a participar. O estudante 99 

Matheus Hendrickson (Economia) parabenizou a gestão pela participação nesse 100 

ano, citando que, nos anos anteriores, as gestões foram pouco ativas e perderam 101 

o contato com os acadêmicos e acadêmicas. O mesmo lembrou da gestão de 102 

2014, que perdeu todos os documentos do DCE e acabou com grande parte da 103 

história documentada da entidade. 6. Indicação de suplente para o COUNI. 104 

Iara Cardoso (DCE/CAGEO) informou que existe uma vaga disponível para a 105 

suplência do Conselho Universitário (COUNI) e que caberia ao DCE indicar um 106 

ou uma estudante. Leticia Garcia (CACES) se propôs a ocupar a vaga de 107 

suplência; todos aprovaram a indicação, sem votos contrários ou abstenções. 7. 108 

Calendário de atividades. Franklin (DCE) foi o responsável por apresentar as 109 

atividades propostas pelo DCE no semestre, sendo “Grito dos excluídos” a partir 110 

das 9h, no dia 7 de setembro, com criação de evento no Facebook para 111 

convocação geral dos estudantes; 14 de setembro à noite haverá um sarau de 112 

integração na sede do DCE, com proposta de reinaugurar simbolicamente a 113 

sede; 14 de setembro à tarde haverá uma discussão sobre a BNCC, importante 114 

para os cursos de licenciatura, mas com abertura a todos; acampamento de 115 

formação política para os membros da gestão e representantes de centros 116 

acadêmicos, sem custos para os participantes, para discutir como funciona a 117 

sociedade e educação em geral, com data a ser divulgada em breve; haverá, 118 

também, um convidado para conversar sobre educação popular nos dias 29 e 119 

30 de setembro, que será melhor divulgado; dia 03 de outubro ficou acordada a 120 

próxima reunião do CEB. Em outubro está sendo pensada a possibilidade de 121 

uma festa, em parceria com centros acadêmicos interessados, com intuito de 122 

melhorar o caixa das entidades. Em novembro, 07 a 09, haverá um congresso 123 

estudantil para refundar o DCE, com intuito de criar documentos que garantam 124 

a legitimidade da entidade. Já a campanha contra assédio será lançada em 125 

outubro. 8. Comissão de transporte. Henrique (comissão de transporte) falou 126 

sobre a reunião da comissão na última semana e que haverá uma próxima, 127 

marcada para dia 18 de setembro, às 9h, na sede da empresa Medianeira, em 128 



frente ao Atacadão, com recebimento de pautas aberta até o dia 13. Na reunião 129 

da última semana foi sugerido a Eduarda (DCE) que compilasse as denúncias 130 

feitas na campanha “Medianeira Entra na Linha”, de autoria do DCE, e que 131 

encaminhasse a AGETRAN. Falou, também, sobre o papel da comissão, que é 132 

colher demandas e propor soluções para a empresa, junto a PROAE e reitoria  133 

da universidade, em vias de melhorar a situação do transporte público para a 134 

cidade universitária. Por seguinte, falou sobre os problemas da mudança de 135 

horário do último ônibus noturno (22h40) que não chega no transbordo (terminal)  136 

a tempo de que os usuários embarquem em outras linhas às 23h25, mas que 137 

não foi apresentada solução pela AGETRAN, apesar de já estar em discussão; 138 

o problema com o ônibus da linha 18, “Unigran”, no horário de 18h40, que tem  139 

se deslocado com lotação excedida, foi apresentado a empresa, mas a solução 140 

não está fácil, segundo Henrique, pois ainda não houve mobilização dos usuários 141 

da linha e pediu, então, auxílio aos acadêmicos da Faculdade Direito e Relações 142 

Internacionais (FADIRI) para que aconteça uma mobilização. O mesmo também 143 

falou que está aberto a receber demandas que devem ser encaminhadas à 144 

empresa e, em casos mais graves, a AGETRAN. Em seguida, informou que o 145 

mesmo está elaborando um estudo sobre o transporte público de Dourados e 146 

que é por isso que participa ativamente da comissão de transporte da 147 

universidade e concluiu apresentando problemas na relação com a UEMS, 148 

universidade vizinha, que poderia engrossar o debate e ajudar a propor soluções, 149 

mas que está omissa por razões não muito claras. 9. Revisão do quórum para as reuniões 150 

do CEB: Franklin apresenta a proposta da Diretoria de rever o quórum mínimo para 151 

instauração de CEB em caráter deliberativo, que atualmente é de 50% mais um dos Centros 152 

Acadêmicos em primeira e em segunda chamada, diante da situação de inconsistência do 153 

estatuto do DCE que também precisa ser refeito, a Diretoria propõe que o quórum para 154 

instalação de reuniões do CEB deliberativas passe a ser: 50% mais um em primeira chamada 155 

ou 1/3 (um terço) dos Centros Acadêmicos ativos em segunda chamada, trinta minutos após 156 

a primeira. A proposta se embasa na necessidade de desburocratizar a instância deliberativa 157 

que deve ser o CEB e se apresenta também num cenário de aumento do número de CAs 158 

ativos. A proposta é colocada em discussão, não havendo discussão, é colocada em votação 159 

e é aprovada por unanimidade dos presentes, passando a ter validade o novo quórum a partir 160 



da próxima reunião do CEB. 10. Assuntos gerais. Não houveram discussões nesta pauta. 161 

Às dezoito horas e quarenta e seis minutos a reunião do CEB foi encerrada. Nada mais a 162 

acrescentar, eu, Carlos Eduardo Gonzaga, lavro esta ata; a ela está anexada a lista de 163 

presença e ambas serão divulgadas nos canais de comunicação do DCE-UFGD nos 164 

próximos dias 165 
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