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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 17 7 

Centros Acadêmicos ativos na UFGD. Após 30 minutos foi feita a segunda chamada, 8 

constando-se representantes de 5 Centros Acadêmicos presentes: Centro Acadêmico de 9 

Psicologia (CAPsi), Centro Acadêmico de Ciências Sociais Florestan Fernandes (CACiso), 10 

Centro Acadêmico de Medicina Camilo Ermelindo da Silva (CACES), Centro Acadêmico de 11 

Artes Cênicas Rubens Correia (CAAC) e do Centro Acadêmico de Relações Internacionais 12 

Celso Amorim (CARI) e, não atingindo o quórum de 50% mais uma entidade (9 CAs) para 13 

deliberações, o CEB é instaurado em caráter consultivo. A reunião tem início às 17:30 horas. 14 

De acordo com determinações do Estatuto do DCE devem ser escolhidas duas pessoas para 15 

coordenar a reunião, o estudante Franklin Schmalz integrante da Diretoria do DCE, se ofereceu 16 

para coordenar o CEB e eu, Carlos Eduardo Gonzaga, também integrante da Diretoria do DCE, 17 

me ofereci para ser o relator, não havendo outros proponentes, nós dois assumimos as funções 18 

de coordenadoria. Foi iniciada a discussão da pauta. 1. Pauta: Expedientes: não foram 19 

acrescentadas pautas. 2. Pauta: Aprovação da ata da reunião do CEB anterior: não 20 

houveram contestações. 3. Pauta: Apresentação da prestação de contas: O estudante Carlos 21 

Eduardo Gonzaga (DCE) foi o responsável por apresentar a prestação de contas do DCE 22 

UFGD, referente ao mês anterior (maio); em resumo, citou o caixa ao final do mês de abril 23 

no valor de R$ 6.474,48 e, ao final do mês de maio, R$ 5.503,80. 4. Pauta: Informes: Franklin 24 

(DCE) falou sobre a reunião do DCE com a PROAE, realizada no dia 12-06-18, destacando 25 

a conversa sobre falta de funcionário que resulta na demora para avaliação 26 

socioeconômicas, além de reforçar a cobrança sobre maior divulgação sobre bolsas para os 27 

ingressantes; também foi reforçada a cobrança de uma sala para atendimento psicológico 28 

dos estudantes, que deveria ser oferecido pela Universidade; também informou sobre o 29 

requerimento de um atendimento psicológico focado nos estudantes da LEDUC envolvidos 30 

em um acidente no dia 11-06-18; o mesmo estudante ainda comunicou sobre a cobrança que 31 

foi feita a PROAE, nessa mesma reunião, para atendimento para os filhos de mães que 32 



estudam na Universidade no período noturno, mas que não tem onde deixar as crianças; a 33 

Universidade sinalizou que oferecerá um auxílio creche. A estudante Letícia Espadim (CARI) 34 

divulgou a atividade realizada em razão de um ocorrido envolvendo um estudante do curso 35 

de Relações Internacionais da UFGD; a atividade envolveu conversar com estudantes do 36 

curso sobre violência infantil em geral e ocorreu em bom nível, tendo como encaminhamento 37 

aderir à Campanha Contra o Assédio e de Enfrentamento à Violência Sexual do DCE. 5. 38 

Pauta: Cortes na bolsa permanência: Para contextualizar, a estudante Sheila (DCE) 39 

comentou sobre os efeitos da EC 95/2016 nas Universidades, que foram afetadas 40 

diretamente nos seus orçamentos, principalmente nos investimentos e assistência estudantil; 41 

falou, ainda, sobre os estudantes indígenas que foram diretamente afetados pelo corte de 42 

bolsas de assistência do MEC e que recorreram ao DCE para buscar ajuda pois não estão 43 

com capacidade de permanecer estudando; falou sobre a reunião feita com estudantes 44 

indígenas e quilombolas que necessitam de auxílios como transporte e alimentação para 45 

assegurar a sua permanência na Universidade; a mesma comunicou sobre as ações 46 

propostas: ofício para Reitoria relatando o problema, pedido de “passe livre” para o 47 

Restaurante Universitário e campanha emergencial de arrecadação de alimentos. A 48 

estudante Letícia Espadim (CARI) falou sobre a conversa envolvendo esses estudantes para 49 

desabafarem e falaram sobre suas dificuldades, também reforçando os encaminhamentos 50 

informados pela Sheila (DCE); a estudante, também, falou sobre as dificuldades do Núcleo 51 

de Assuntos Indígenas (NAIN), que não tem estagiários e equipamentos essenciais para o 52 

funcionamento, mesmo sendo uma Universidade na cidade com a maior aldeia indígena 53 

urbana do país e com muitos estudantes indígenas inseridos no campus; falou sobre uma 54 

reunião proposta pelo Pró-reitor Pablo (PROAE) para conversar com esses estudantes 55 

indígenas. O estudante Franklin (DCE) falou sobre a sinalização de uma bolsa indígena 56 

proposta pelo Prof. Arthur (PROAE), mas que não é garantida pois ainda enfrentaria a 57 

burocracia da Reitoria da Universidade, e pediu que os estudantes compareçam à reunião 58 

proposta pelo Pró-reitor Pablo para fortalecer a cobrança. Para fortalecer o debate, a 59 

estudante Sheila (DCE) pediu a colaboração dos CAs para compor a campanha emergencial 60 

de arrecadação de alimentos e falou sobre a criação de um vídeo que terá mensagens 61 

desses estudantes indígenas cobrando providências do MEC e da Reitoria. A estudante 62 

Jaqueline (Ciências Sociais), indígena, falou sobre as dificuldades dessesestudantes que 63 

passam fome e tem extrema dificuldade de permanecer na Universidade; destacou, também, 64 



a importância do título acadêmico para que a população indígena tenha voz na sociedade 65 

em geral; também cobrou o diálogo com quilombolas, que também estão afetados pelos 66 

cortes e dificuldades. O estudante Felipe (Mestrado em Antropologia) cobrou ações mais 67 

efetivas e maiores para resultados mais conclusivos; também citou que reuniões em espaços 68 

fechados não tem efetividade. Letícia Espadim (CARI) falou que os espaços propostos, como 69 

rede sociais, reuniões e passadas em sala são efetivas para publicizar os problemas. O 70 

estudante Franklin (DCE) perguntou sobre os encaminhamentos. Encaminhamentos da 71 

pauta: campanha emergencial de arrecadação de alimentos; ofício para Reitoria da UFGD, 72 

compor reunião com o Pró-reitor Pablo (PROAE); compor reunião do DCE com a Reitoria na 73 

quinta-feira, 21-06; passadas em salas feitas pelos CAs para divulgar o problema; realização 74 

do vídeo para divulgar nas redes sociais. 6. Pauta: Calendário de atividades: DCE UFGD fala 75 

sobre indicativo de reunião com o DCE UEMS às 17:30 da quinta-feira, 14 de junho; também 76 

o DCE UFGD fala da plenária estudantil na FADIRI para construção da Campanha Contra o 77 

Assédio e de Enfrentamento à Violência Sexual; CACiso fala sobre atividade no dia 14 de 78 

junho em lembrança do Massacre de Caarapó, ocorrido há exatamente um ano. 7. Pauta: 79 

Demanda dos cursos: não foram apresentadas demandas dos representantes dos cursos 80 

presentes. A reunião é encerrada às 18 horas e 55 minutos. Nada mais a acrescentar, eu, 81 

Carlos Eduardo Gonzaga, lavro esta ata, a ela está anexada a lista de presença e será 82 

divulgada nas mídias sociais do DCE UFGD nos próximos dias. 83 
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