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Às 17:00 h. foi feita a primeira chamada para verificar a quantidade de entidades presentes na 6 

reunião do CEB, não havendo quórum. Se considera para efeitos de quórum a existência de 22 7 

Centros Acadêmicos ativos na UFGD, tendo sido adicionado à lista o Centro Acadêmico de 8 

Engenharia de Alimentos que volta a estar ativo com gestão eleita. Após 30 minutos, foi feita a 9 

segunda chamada, constando-se representantes de 8 Centros Acadêmicos presentes, 10 

atingindo-se então, o quórum de 1/3 das entidades em segunda chamada e o CEB é instaurado 11 

em caráter deliberativo. Registro de presença: (CAECOM) Engenharia de Computação - Alan 12 

Turing, (CAPsi) Psicologia, (CAHisd) História, (CACES) Medicina - Camilo Ermelindo da 13 

Silva, (CARI) Relações Internacionais - Celso Amorim, (CAEC) Engenharia Civil, (CAEP) 14 

Engenharia de Produção e (CAEA) Engenharia de Alimentos. A reunião foi coordenada por 15 

Franklin Schmalz (DCE) e secretariada por Rodrigo Bernardes (DCE). Segue os 16 

encaminhamentos da discussão da pauta: 1. Expediente: A Diretoria do DCE sugere a 17 

inclusão de dois pontos à pauta: novo ponto 5. Aula pública sobre fascismo e novo ponto 7. 18 

Eleição para Diretoria do DCE, todas as entidades presentes votaram a favor da proposta. 2. 19 

Aprovação de Atas Anteriores: foi colada em votação a ata da reunião do CEB de outubro, 20 

sendo aprovada por 7 votos favoráveis, registra-se uma abstenção do Centro Acadêmico de 21 

Engenharia Civil. 3. Apresentação de Prestação de contas e aprovação: Carlos Eduardo, 22 

integrante do DCE apresentou a prestação de contas do mês de outubro: saldo anterior: R$ 23 

261,23; entradas: R$ 0,00, saídas: R$ 150,00; saldo atual: R$ 111,23; a prestação foi colocada 24 

em discussão, não havendo discussão foi colocada em votação, tendo sido aprovada por 25 

unanimidade dos CAs. 4. Informes:  Ana Elisa (CARI) iniciou os informes com um convite à 26 

semana da negritude de RI, a acontecer na FADIR. Henrique (CA de eng. Produção) convidou 27 

para a participação da Semana de Engenharia de Produção à ser realizada na unidade II na 28 

semana do dia 11 do mês de novembro. 5. Aula pública sobre fascismo: Marco (DCE) relatou 29 

sobre a aula pública promovida pelo DCE no dia 25 de outubro, ocorrida no campus e que foi 30 

suspendida pela justiça eleitoral, Marco ressaltou sobre o amparo da constituição e a garantia 31 

do direito à reunião e liberdade de expressão, e que a decisão do STF que anulou todas ações 32 



em nove estados da federação, reforça a garantia do espaço de debate que deve ser a 33 

universidade. Franklin (DCE) relembrou sobre o ocorrido no mural do campus da campanha 34 

contra o assédio onde havia sido desenhada uma suástica acompanhada do nome do candidato 35 

Bolsonaro e agradeceu à prontidão dos CAs em assinar uma nota de repúdio divulgada pelo 36 

DCE em relação ao caso, frisou também sobre a necessidade de se garantir que a universidade 37 

deve ser livre de qualquer tipo de opressão e que o DCE continuará firme na resistência contra 38 

ataques como esse e em defesa da educação pública. Carlos e Ana Elisa (DCE) comentaram 39 

sobre a criminalização dos movimentos sociais e sobre a atenção à segurança diante da atual 40 

situação política. 6. Congresso Estudantil:  Franklin apresenta que a Diretoria do DCE propõe 41 

o adiamento do Congresso Estudantil previsto para os dias 12 e 13 de novembro de 2018 para 42 

o início do primeiro semestre de 2019, a motivação é falta de tempo para organização e a 43 

iminência de realização do processo eleitoral para a gestão 2019 do DCE, à falta de tempo alia-44 

se a falta de recursos financeiros, assim como os diversos processos eleitorais de Centros 45 

Acadêmicos o que dificulta sua participação efetiva. Embora isso, destacou a importância da 46 

realização do congresso, principalmente para refundação do DCE e que esse processo requer tempo, 47 

preparação e dedicação. Não havendo discussão a proposta de adiamento foi colocada em votação, 48 

tendo sido aprovada por todos os CAs presentes. Destaca-se que a formação da comissão de 49 

organização do congresso deverá acontecer desde agora, sendo assim registra-se a indicação de 50 

estudantes para comporem a comissão: Igor (Medicina), Letícia (Medicina), Raul e Bruno (CAHISD), 51 

Ana Paula (Psicologia). 7. Eleição para a Diretoria do DCE – Gestão 2019: Franklin destaca que 52 

a proposta da Diretoria do DCE é que as eleições para a gestão 2019 ocorram ainda neste ano para 53 

que o mandato se adeque ao ano seguinte e ao calendário acadêmico da UFGD. A proposta é colocada 54 

em discussão, não havendo discussão é colocada em votação e é aprovada por unanimidade dos CAs 55 

presentes. Também é feita a proposta de se compor neste momento uma comissão de elaboração do 56 

Regimento Eleitoral, a proposta é aceita pelas entidades presentes e se oferecem para compor essa 57 

comissão: Franklin (Ciencias Sociais), Lara (Medicina) e Igor (Medicina), a comissão deverá atualizar o 58 

regimento eleitoral utilizado na última eleição, propondo cronograma eleitoral, o regimento deverá ser 59 

apresentado em reunião do CEB extraordinária convocada para o dia 12/11/2018, às 17 horas na Sede 60 

do DCE, nesta reunião deverá ser composta a Comissão Eleitoral que coordenará a eleição. 8. 61 

Calendário de Atividades: registra-se que o mês de novembro deverá conter principalmente 62 

as atividades relacionadas ao cronograma eleitoral da eleição da Diretoria. 9. Assuntos 63 

Gerais: Franklin informa aos presentes que o DCE precisou adiar a organização de uma festa 64 

que estava programada para novembro e que seria realizada em parceria com os CAs, a 65 



proposta é realizar em 2019 uma segunda edição da Calourada Unificada, a ser discutida pela 66 

próxima gestão do DCE e pelos CAs. Sem mais nada a tratar e nem a relatar, eu, Rodrigo 67 

Bernardes, lavro esta ata, a ela será anexada a lista de assinatura dos e das presentes e ela 68 

será divulgada posteriormente nos veículos de comunicação do DCE. 69 
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