
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENTIDADES DE BASE DO DCE UFGD 1 

DATA: 04/12/2018 2 

 3 

ATA 4 

 5 

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. Após 30 minutos, foi feita a segunda chamada, 8 

constando-se representantes de 2 Centros Acadêmicos presentes, não atingindo-se então, o 9 

quórum de 1/3 das entidades em segunda chamada e o CEB é instaurado em caráter consultivo. 10 

Registro de presença: (CAPsi) Psicologia e (CAGEO) Geografia. Franklin Schmalz (DCE) 11 

coordena a reunião e eu, Rodrigo Bernardes (DCE) secretario. Segue a discussão da pauta: 12 

1.Expediente: a diretoria do DCE solicita a inclusão ao final da pauta de dois pontos: 13 

Discussão do orçamento da UFGD para 2019 e Eleição para a Reitoria da UFGD 2019, os 14 

dois pontos são incluídos. Os pontos 2 e 3 da pauta: Aprovação de atas anteriores e 15 

Apresentação de Prestação de Contas mensal e balanço financeiro da Gestão 2018 e 16 

aprovação, ficam impedidos de serem discutidos e aprovados pela ausência de quórum, sendo 17 

que serão trazidos para deliberação na próxima reunião do CEB, embora isso, a Diretoria do 18 

DCE informa que tanto a ata da reunião anterior (12/11/2018) quanto a prestação de contas 19 

mensal (dezembro) e anual logo estarão disponíveis no site do DCE. 3. Informes: Convida-se 20 

para o Sarau a ser realizado pelo CARI Celso Amorim, às 20 horas do dia 05/12 na FADIRI. 4. 21 

Balanço da Gestão 2018 do DCE – UFGD (Solte a Voz): são feitas algumas colocações a 22 

respeito de todas as atividades e ações promovidas pelo DCE durante o ano de 2018, de como 23 

foram positivas essas ações e de que a partir da gestão 2018 o DCE chegou realmente até os 24 

estudantes, alcançando cursos e faculdades que antes não alcançava, também foi destaca a 25 

presença ativa do DCE nos órgãos de discussão interna da UFGD, nas redes sociais e com os 26 

movimentos sociais; ponderou-se a necessidade de avaliar as faculdades que participaram 27 

pouco do processo eleitoral e pensar em ações para se aproximar desses estudantes, assim 28 

como, dos centros acadêmicos.  5. Posse da nova gestão do DCE (2019): A Comissão 29 

Eleitoral para Eleição da Diretoria do DCE 2019 encaminhou para a atual diretoria a Ata da 30 

Eleição, esta foi lida no CEB, a Ata estará anexa a esta ata e contém a ficha de inscrição da 31 

chapa candidata e também a prestação de contas da sua campanha; registra-se também que 32 



a comissão eleitoral teve os seguintes gastos com o processo: R$ 70,00 com a impressão de 33 

listas para votação, cédulas, cartazes e atas de urna e R$ 30,00 (ajuda de custo para transporte 34 

e demais impressões), totalizando R$ 100,00, os gastos foram custeados pelo caixa do DCE; 35 

registra-se que o processo eleitoral teve chapa única candidata, que votaram 792 estudantes, 36 

sendo que destes, 93,4% votaram SIM para a Chapa Embarque na Luta assumir a Diretoria do 37 

DCE. Lida a ata, declara-se empossada a partir desta data a Chapa Embarque na Luta. 7- 38 

CONEB (Conselho Nacional de Entidade de Base da União Nacional dos Estudantes) e 39 

Bienal da UNE: Expôs-se que chegou ao DCE a notícia da Convocação, por parte da UNE, de 40 

um Conselho Nacional de Entidades de Base para o ano de 2019, a ser realizado na mesma 41 

data da 11ª Bienal da UNE, do 06 a dia 10 de fevereiro na cidade de Salvador-BA; o CONEB é 42 

um espaço de debate e encaminhamentos composto pelos Centros Acadêmicos de todo o país 43 

que se credenciarem para participar do evento; se coloca em debate na reunião a viabilidade 44 

de se organizar na UFGD para participar dos dois eventos, levando em consideração as 45 

condições materiais de transporte, assim como, a necessidade de se debater politicamente 46 

essa participação e a importância de articular o movimento estudantil local com o movimento 47 

estudantil nacional diante do cenário político atual; a Diretoria do DCE irá avaliar as 48 

possibilidades para a viagem, discutindo isso internamente com a nova gestão e verificando a 49 

possibilidade de disponibilização de um ônibus pela UFGD. 8. Recepção aos calouros e 50 

calouras de 2019: são expostas algumas ideias para a recepção dos calouros do próximo ano, 51 

tais como: a realização de um sarau de recepção no DCE na primeira semana de aulas e a 52 

organização da segunda edição da Calourada Unificada junto aos CAs para o mês de março, 53 

outra proposta é a presença do DCE no ato das matrículas para fazer os primeiros contatos 54 

com os novos estudantes, entregar materiais de informações e vender produtos; é de interesse 55 

da nova Diretoria do DCE construir uma comissão com os centros acadêmicos para discutir a 56 

recepção, inclusive, para construir coletivamente uma campanha contra as opressões e o trote 57 

machista na recepção. 9. Discussão do orçamento da UFGD para 2019: A Diretoria do DCE 58 

teve acesso à convocação da reunião Plenária dos Conselhos Superiores da UFGD que irá 59 

debater e votar o orçamento da universidade para o ano de 2019, a reunião será no dia 07/12, 60 

às 08 h. no auditório da Unidade 1; a proposta de orçamento enviada pela reitoria não contém 61 

as propostas elaboradas pelo DCE depois de discussão com a PROAE através do 62 

“orçamento participativo” daquela pró-reitoria durante este ano; o DCE enviou em agosto, 63 

após reuniões com a Coordenadoria de Assuntos Estudantis da PROAE, oficio com os 64 



projetos de implementação de 3 novas bolsas para estudantes em situação de 65 

vulnerabilidade: Auxílio Saúde Emergencial, Auxílio Xerox e Vale Cultura, para além do 66 

projeto de realização do Congresso Estudantil, no entanto, nenhuma das propostas foi 67 

adicionada ao orçamento e no DCE não foi chamado a discutir ou teve alguma justificativa 68 

para isso, desta forma a Diretoria repudia o ato arbitrário da administração em descumprir e 69 

desconsiderar a participação dos estudantes na elaboração do orçamento e cobrará 70 

explicações, para além de convocar todos os estudantes para participarem da reunião 71 

plenária da próxima sexta. 10. Eleição para a Reitoria da UFGD 2019: O DCE também teve 72 

acesso à convocação da primeira reunião do Colégio Eleitoral (COUNI e CEPEC) que 73 

escolherá a lista tríplice de chapas para a reitoria no ano de 2019 a ser enviada para o 74 

Governo Federal, a reunião ocorrerá também no próximo dia 07/12, às 14 h. no auditório da 75 

Unidade 1; nesta reunião será aprovado o calendário eleitoral da consulta prévia e formada 76 

a comissão eleitoral, sendo que devem participar 3 estudantes; a Diretoria do DCE entrará 77 

em contato com todos os representantes discentes no COUNI e CEPEC para que participem 78 

da reunião e desse processo; destaca-se a necessidade de o segmento estudantil se colocar 79 

ativamente nesse momento tão importante que será a escolha da nova gestão da reitoria da 80 

UFGD, assim como, destaca-se a necessidade de se defender a autonomia universitária 81 

nesse processo de escolha, visto que, a equipe do governo eleito já deu declarações no 82 

sentido de não respeitar a indicação do mais votado na lista tríplice da eleição, portanto, é 83 

necessário atuar nos Conselhos Superiores para a que a vontade da comunidade acadêmica 84 

democraticamente expressada através da Consulta Prévia, seja atendida a despeito de 85 

interesses políticos de grupos que apoiam e venham a apoiar o governo federal a partir do 86 

ano de 2019. Às dezoito horas e quarenta minutos, a reunião do CEB foi encerrada. Sem 87 

mais nada a tratar e nem a relatar, eu, Rodrigo Bernardes, lavro esta ata; a ela está anexada 88 

sua convocação, a lista de presença e a Ata da Eleição do DCE e ela será divulgada nos 89 

canais de comunicação do DCE-UFGD nos próximos dias. 90 
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Convocação 09/2018 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DE ENTIDADES DE BASE DO DCE UFGD 

 

A Diretoria do Diretório Central dos e das Estudantes da UFGD vem através desta 

CONVOCAR a todos os Centros Acadêmicos da UFGD para reunião ordinária do Conselho 

de Entidades de Base do DCE, a ser realizada no dia 04/12/2018 (terça-feira), às 17 horas, 

na Sede do DCE na Unidade 2 da UFGD. A participação das entidades é de suma importância 

para que o DCE tenha conhecimento das demandas de todos os cursos. Esta reunião é aberta 

para todos e todas as estudantes. 

 

Pauta: 
1. Expediente; 

2. Aprovação de atas anteriores; 

3. Apresentação de Prestação de Contas mensal e balanço financeiro da Gestão 2018 e 

aprovação; 

4. Informes; 

5. Balanço da Gestão 2018 do DCE – UFGD (Solte a Voz); 

6. Posse da nova gestão do DCE (2019); 

7. CONEB (Conselho Nacional de Entidade de Base da União Nacional dos Estudantes) 

e Bienal da UNE; 

8. Recepção aos calouros e calouras de 2019. 

 

 

Atenciosamente, 

Diretoria do DCE UFGD 
Gestão 2018 – Solte a voz 
 
 

Dourados – MS, 30 de dezembro de 2018. 
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ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS 
E DAS ESTUDANTES DA UFGD PARA O MANDATO 2019  

 
COMISSÃO ELEITORAL 

 

ATA DA ELEIÇÃO  
 

 

Aos dias vinte e nove de novembro do ano de dois mil e dezoito aconteceu a 

eleição para a Diretoria do DCE UFGD. No processo eleitoral foi registrada 

apenas a candidatura da “Chapa Embarque na Luta”, cuja ficha de inscrição 

está anexada a esta ata (anexo 1). As urnas foram abertas para a votação a 

partir das 09h00 na Unidade 2 da UFGD e a partir das 18h30 na Fadir. Não foi 

registrada nenhuma ocorrência de situação incomum durante o processo de 

votação. Após o fechamento das urnas da Unidade 2, por volta das 21:30 h., a 

Comissão Eleitoral se dirigiu com as mesmas e acompanhada de fiscais da 

chapa candidata até a Fadir-UFGD para o fechamento da última urna e logo se 

deu o início da apuração. A apuração se deu por urnas, uma a uma e registra-

se o seguinte: Urna Bloco A: aptos a votar: 1.106, compareceram: 190 segundo 

a lista de assinaturas, haviam 190 cédulas na urna, destas, foram 180 votos 

SIM, 09 votos NÃO e 01 voto anulado; Urna Bloco B: aptos a votar: 1.011, 

compareceram: 56 segundo a lista de assinaturas, haviam 56 cédulas na urna, 

destas, foram 52 votos SIM e 02 votos NÃO; Urna Bloco C: aptos a votar: 

1.567, compareceram: 256 segundo a lista de assinaturas, haviam 256 cédulas 

na urna, destas, foram 236 votos SIM, 20 votos NÃO; Urna Bloco D: aptos a 

votar: 1.146, compareceram: 51 segundo a lista de assinaturas, haviam 51 

cédulas na urna, destas, foram 46 votos SIM, 05 votos NÃO; Urna FACALE: 

aptos a votar: 1.443, compareceram: 107 segundo lista de assinaturas, haviam 

107 cédulas na urna, destas, foram 105 votos SIM, 02 votos NÃO; Urna FADIR: 

aptos a votar: 482, compareceram: 131 segundo a lista de assinaturas, haviam 

132 cédulas na urna, destas, foram 120 votos SIM, 12 votos NÃO, a diferença 

de uma cédula para com a contagem da lista de assinaturas foi considerada 

irrelevante, segundo as regras do Regimento Eleitoral e supõe-se pela 

conferência da lista de votantes/assinaturas que  um estudante deixou de 



assinar ao votar. Ao total haviam 6.755 aptos a votar, compareceram: 792 

segundo a lista de assinaturas, haviam 792 cédulas, destas, foram 739 votos 

SIM, 52 votos NÃO, 01 voto nulo e nenhum voto branco. A Chapa Embarque 

na Luta, única candidata no processo eleitoral, precisava de 50% mais um dos 

votos válidos – excluindo-se nulos e brancos - para ser eleita, findada a 

apuração constata-se que a Embarque na Luta recebeu 93,4% dos votos 

favoráveis e está eleita para a gestão 2019 do DCE UFGD. A posse da chapa 

eleita se dará em reunião do Conselho de Entidades de Base no dia 04 de 

dezembro com local e horário a ser divulgado por convocação. Registra-se que 

a Comissão Eleitoral recebeu a Prestação de Contas da Campanha da Chapa 

Embarque na Luta conforme as exigências do Regimento Eleitoral e a aprovou, 

sendo que ela está anexada a esta ata. Registra-se ainda, que a Comissão 

Eleitoral custeou as despesas da eleição com recursos do caixa do DCE e que 

os gastos serão apresentados em prestação de contas da entidade.  Não 

havendo mais nada a tratar e nem a relatar, eu, Eduardo da Rocha, secretário 

da Comissão Eleitoral, lavro esta ata que será assinada pelos demais 

integrantes da Comissão Eleitoral e por um representante da chapa eleita.  

 

 

 

____________________________             _____________________________ 
Milena Milhomen                                          Allan Ricardo 
Coordenadora                                               Vice-coordenador 
 
 
 
____________________________              
Eduardo da Rocha Severo                                           
Secretário                                                      
 

 
 
____________________________             
Iara Pereira Cardoso                                     
Representante da Chapa Eleita                 
 

 

 

 

Dourados – MS, 29 de novembro de 2018. 

 



 

Anexo 1 

 

 



ELEIÇÃO DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS E DAS ESTUDANTES DA UFGD – 

GESTÃO 2019 

CHAPA EMBARQUE NA LUTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMPANHA 

Doações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos 

Item Valor Referência 

Adesivos. 1000 unidades. R$ 300,00 Anexo 1 

Impressões R$ 27,30 Anexo 2 

Papelaria R$ 23,65 Anexo 3 

Anúncio Facebook e Instagram R$ 60,00 Oberservação 1. 

TOTAL R$ 410,95  

 

Observação 1. O Facebook e Instagram emitem notas apenas no final do mês, logo, 

não foi possível obter tal comprovação. 

 

 

 

 

Carlos Eduardo Gonzaga da Silva 

Membro da Chapa Embarque na Luta – Gestão DCE-UFGD 2019 

 

 

 

Dourados – MS, 28 de novembro de 2018.  

Doador CPF Valor 

Carlos Eduardo Gonzaga da Silva 050.268.421-60 R$ 50,00 

Rodrigo da Silva Bernardes 041.921.751-77 R$ 50,00 

Lara Azambuja Canavarros 052.909.991-83 R$ 10,00 

Douglas Alves da Costa Canella 388.332.898-77 R$ 10,00 

Beatriz Frandsen Pereira da Costa 479.280.118.40 R$ 10,00 

Bárbara Battistotti Vieira 030.600.671-55 R$ 10,00 

Franklin Schmalz da Rosa 054.675.911-42 R$ 110,95 

Iara Pereira Cardoso 461.645.258-02 R$ 30,00 

Ana Elisa Rola Rodrigues 482.678.438-41 R$ 30,00 

Maria Augusta Haddad Benuncio 372.567.488-41 R$ 30,00 

Luis Fernando de Almeida Silva 055.330.691-00 R$ 30,00 

Livia Almeida Rocha Bandeira 079.730.656-01 R$ 30,00 

Yuri Vieira Além 046.814.451-00 R$ 10,00 

TOTAL  R$ 410,95 



ANEXO 1 

 

  



ANEXO 2 

 

 

  



Anexo 3 

 


