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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENTIDADES DE BASE DO DCE UFGD 4 

DATA: 11/07/2018 5 

 6 

ATA 7 

 8 

Às 17 horas dos dias onze de julho, no auditório 1 da FCH/UFGD, foi realizada a 9 

primeira chamada para verificar a quantidade de centros acadêmicos (CAs) presentes para 10 

instauração da reunião do conselho de entidades de base (CEB). Considera-se para efeitos 11 

de quórum a existência de 17 centros acadêmicos ativos na UFGD. Foi verificada a presença 12 

de um representante de centro acadêmico, o Centro Acadêmico de Engenharia Civil (CAEC). 13 

Às 17 horas e 28 minutos, em segunda chamada, foram verificadas as presenças de quatro 14 

representantes de centros acadêmicos, sendo Centro Acadêmico de Engenharia Civil (CAEC), 15 

Centro Acadêmico de Relações Internacionais Celso Amorim (CARI), Centro Acadêmico de 16 

Engenharia Mecânica (CAEM) e Centro Acadêmico de Engenharia de Computação Alan 17 

Turing (CAECOM), instaurando-se, portanto, a reunião do CEB em caráter consultivo. Eu, 18 

Carlos Eduardo Gonzaga (CARI/DCE), me dispus a escrever a ata e Franklin Schmalz (DCE) 19 

assumiu a coordenação das pautas. 1. Pauta: Expedientes: não houveram inclusões e/ou 20 

modificações nas pautas. 2. Pauta: Aprovação da ata anterior: não foram feitas 21 

contestações sobre a ata e considera-se, portanto, aprovada. 3. Pauta: Apresentação da 22 

prestação de contas e aprovação: o estudante Carlos Eduardo Gonzaga (CARI/DCE) 23 

explicou detalhes da prestação de contas do mês de junho, como todas as entradas e saídas; 24 

em resumo, informou que, ao iniciar o mês, no caixa encontravam-se R$ 5.503,80 e, ao final, 25 

R$ 5.880,50. Ademais, também foi citado que o DCE está sempre recebendo demandas para 26 

apoio financeiro de movimentos e demais entidades e convidou os presentes a enviarem suas 27 

demandas a qualquer momento. Não houveram objeções a respeito da prestação de contas 28 

e considera-se, portanto, aprovada. 4. Pauta: Informes: o estudante Franklin (DCE) falou 29 

sobre a reunião de junho com a PROAE. Foram tratados assuntos sobre a bolsas de 30 

assistência estudantil e sobre demora para avaliação socioeconômica. A PROAE justificou a 31 

demora devido ao baixo número de servidores (assistentes sociais). A PROAE também falou 32 

que tem previsão de novas contratações e que, em breve, serão sanados os problemas; 33 

também foi tratado sobre assistência às estudantes mães que não tem onde deixar seus filhos 34 

e filhas durante as aulas noturnas e que são, muitas vezes, constrangidas e impedidas de 35 

levarem os mesmos às aulas. A reitoria sinalizou como solução a criação de um grupo de 36 

trabalho (da qual o DCE fará parte) para analisar a possibilidade de um novo projeto de 37 

extensão para atender essas crianças filhos/as de estudantes. Ademais, foi informado aos 38 

membros de CAs presentes que casos semelhantes podem ser comunicados ao DCE para 39 

que o mesmo ajude na solução desses problemas junto a PROAE e a reitoria; nessa mesma 40 

reunião foi reiterada a necessidade de um espaço físico para atendimento psicológico aos 41 

estudantes necessitados. A reitoria diz que está esperando a Prefeitura Universitária fazer 42 

adequações em algumas salas para que sejam realocadas algumas pró-reitorias e seja, enfim, 43 

disponibilizado um espaço para atendimento psicológico. A reitoria também informou que 44 

contratará, em breve, através de concurso público, novos psicólogos ou psicólogas para 45 
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atendimento aos estudantes; em reunião com a reitoria foi debatido o caso de estudantes 46 

indígenas que estão sem acesso às bolsas permanência. A reitoria informou que o MEC voltou 47 

atrás na decisão de suspender as bolsas e que até novembro os estudantes começarão a 48 

recebe-las; nessa mesma reunião com a reitoria, os membros do DCE solicitaram reparos na 49 

sede física do DCE, mas foram informados que estão numa fila que pode demorar meses. Foi 50 

informado que a gestão do DCE tem autonomia para fazer reparos. Franklin (DCE) disse aos 51 

presentes na CEB que o DCE reformará a parte hidráulica e elétrica da sede, além de nova 52 

pintura. Também será entregue à Reitoria um pequeno projeto para reforma estrutural da sede 53 

do DCE; o estudante Carlos (CARI/DCE) informou sobre uma campanha a favor de mais 54 

segurança nos arredores da FADIRI e pediu a colaboração dos outros centros acadêmicos 55 

para a divulgação. 5. Pauta: Balanço semestral da gestão do DCE: o estudante Franklin 56 

(DCE) falou sobre a frequência de reuniões de CEB e destacou a baixa participação dos 57 

centros acadêmicos, que na reunião de CEB de abril houve a presença de 15 CAs, mas nas 58 

posteriores houve baixíssima participação, inclusive na de hoje, que tem apenas 4 59 

representantes de CAs. Os estudantes Carlos (DCE/CARI) e Franklin (DCE) recordaram as 60 

várias atividades realizadas no primeiro semestre letivo, tais como a campanha contra trotes 61 

machistas, campanha para melhoria do transporte público municipal, apoio em atividades do 62 

coletivo de mulheres, cine-debate na Escola Estadual Min. João Paulo dos Reis Veloso em 63 

respeito ao 8 de março, mobilizações nos protestos de maio e junho, reuniões com PROAE, 64 

reitoria, prefeitura universitária, DCE UEMS, centros acadêmicos dos cursos de engenharia 65 

de aquicultura, artes cênicas, relações internacionais, ciências sociais, gestão ambiental e, 66 

também, com estudantes dos cursos de licenciatura em educação do campo, além da 67 

atividade de formações de centros acadêmicos com os cursos de administração, letras e 68 

química. Também foram mencionados o sarau na semana de recepção dos calouros, a festa 69 

Calourada Unificada, o acordo com a empresa Fittibank para emissão de carteira de 70 

identificação estudantil sem lucro para o DCE e a participação na festa junina da UFGD, 71 

através da venda de cachorros-quentes na barraca Dogão da Revolução. 6. Pauta: 72 

Orçamento da UFGD para 2019: O estudante Franklin (DCE) atualizou os presentes sobre 73 

as aberturas da reitoria para a participação dos estudantes na construção do orçamento do 74 

próximo ano, citando a ocupação da reitoria em 2016 como ponto de partida para solicitar a 75 

necessidade de participação dos estudantes, além de também citar os cortes ocorridos nas 76 

universidades federais desde 2015. Franklin (DCE) comunicou que nos foi solicitado esboços 77 

de projetos que necessitam de orçamento no ano de 2019, porém com pouco prazo para 78 

envio. A solicitação chegou por e-mail no dia 06 de julho e com data limite para envio no dia 79 

20 de julho; não foram apresentadas propostas para o orçamento, mas foi sugerido que os 80 

presentes conversem com as direções de suas respectivas faculdades, além de conversar 81 

com membros dos CAs para enviarem projetos. 7. Pauta: Calendário de atividades: Franklin 82 

(DCE) informou que devido ao período de fim de semestre letivo, o DCE diminuirá a frequência 83 

de atividades até o início do próximo semestre letivo. Não há atividades programas para o 84 

mês de julho, mas sinalizou possíveis atividades para o semestre seguinte, como o Congresso 85 

Estudantil e refundação do DCE, para que sejam criados documentos que garantam a 86 

legitimidade da entidade; no próximo semestre, também, serão continuados os processos de 87 

formação de novos centros acadêmicos, como o de Letras, Química e Administração, que já 88 

estão em contato com a gestão do DCE. 8. Pauta: Assuntos gerais: o estudante Carlos 89 

(DCE/CARI) comentou sobre a sua presença na Comissão Própria de Avaliação (CPA) e sobre 90 



Página 3 de 3 
 

a importância da participação dos alunos, com incentivo e divulgação dos CAs, para que os 91 

demais acadêmicos avaliem as disciplinas do semestre, fazendo críticas ou elogios. Às 18 92 

horas e 24 minutos foi encerrada a reunião de CEB. Nada mais a acrescentar, eu, Carlos 93 

Eduardo Gonzaga, lavro esta ata; a ela está anexada a lista de presença e será divulgada nas 94 

mídias sociais do DCE UFGD nos próximos dias. 95 
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