
 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENTIDADES DE BASE DO DCE 
UFGD 

DATA: 05/06/2019 

ATA 

Às 17:00 h. foi feita a primeira chamada para verificar a quantidade de 
entidades presentes na reunião do CEB, não havendo quórum. Se considera 
para efeitos de quórum a existência de 21 Centros Acadêmicos ativos na 
UFGD. Após 30 minutos, foi feita a segunda chamada, constando-se 
representantes de 10 Centros Acadêmicos presentes, atingindo-se então, o 
quórum de 1/3 das entidades em segunda chamada e o CEB é instaurado em 
caráter deliberativo. Os Centros acadêmicos presentes foram: (CAGEO) 
Geografia - Mario Geraldini; (CACES) Medicina - Camilo Ermelindo da Silva; 
(CACIC) Ciências Contábeis; (CAPED) Pedagogia – Paulo Freire; (CACISO) 
Ciências Sociais - Florestan Fernandes; (CARI) Relações Internacionais – 
Celso Amorim; (CAFIS) Física; (CAPSI) Psicologia; (CAECO) Economia; 
(CAEM) Engenharia mecânica.  
 

Pauta 1. Expedientes: Como sugestão de mudanças de alteração pelo Yuri 

Além (Geografia), alterou-se a ordem das pautas. Colocando a pauta de 

mesários à frente, pra que não ocorra a esvaziação da reunião.  Maria Tereza 

(CARI) sugeriu alteração de aprovação da assembleia do dia 11 de junho. A 

proposta foi aprovada em CEB com uma abstenção.  

2. Eleição do Conune: Tainan (Medicina) fez uma fala sobre a importância do 

Conune para educação e representatividade, a fala foi reforçada pelo Yuri 

(Geografia). Éldia (Ciências sociais) perguntou sobre qual a posição da chapa 

que está concorrendo ao Conune, pergunta respondida pela Ana Elisa 

(Relações Internacionais), integrante da chapa. Ana falou da importância de 

não levar pessoas sem conhecimento dos assuntos. Sérgio (CAFis) perguntou 

sobre a presença de uma pessoa defensora do capitalismo. Todos os horários 

foram preenchidos para mesário para eleição.   

3. Aprovação da assembleia do dia 11 de junho: Ana Elisa falou da 

importância de se organizar como movimento estudantil em assembleias e atos 

em defesa da educação, e convidou para a reunião de organização do 14J a 

ser realizada na FCH. A assembleia do dia 11 de junho foi aprovada com 9 

votos a favor e 1 abstenção.  



4. Aprovação da ata das últimas CEBs: Eu, Rodrigo (Agronomia- DCE) 

perguntei sobre a necessidade de leitura da ATA, no qual não houve 

manifestações a favor. Yuri (Geografia) abriu para votação, havendo aprovação 

da Ata por todos os 10 representantes, sem abstenção e votos contrários.   

5. Prestação de contas e aprovação: Eu, Rodrigo (Agronomia), realizei a 

apresentação da prestação de contas, fiz a leitura dos principais gastos 

realizados a partir dos últimos atos de mês de Maio. Todos os presentes 

aprovaram a prestação de contas, totalizando 10 votos a favor.  

6. Informes 

 6.1 Assembleias dos cursos ou unidades acadêmicas: 8 cursos 

realizaram a assembleia. Edgar (CACIC) relatou sobre a assembleia da 

FACE, e que receberam o apoio do diretor e dos coordenadores dos 4 

cursos da faculdade. Karine (Geografia - DCE) relembrou da importância 

da realização da assembleia e da importância de discussão dos cortes. 

E que os estudantes devem estar presentes  na participação de 

definição de onde será cortado. Jonas (CAPED) relatou que os cortes 

foram definidos no conselho diretor da faculdade. Ana Elisa (Relações 

Internacionais – DCE) relatou que na FADIRI houve cortes em áreas de 

cópias e compra de computadores. Reforçou sobre a dificuldade de 

dialogo com Direito.  

 6.2 Outros: Não houve novos informes, dando prosseguimento na 

reunião.  

 7. Calendário de atividades: Ana Elisa (Relações Internacionais – DCE) 

apresentou o calendário de atividades semanais do DCE. Falou das eleições 

do Conune , assembleia do dia 11 e o 14J, em defesa da educação.  

 8. Pautas dos centros acadêmicos: Maria Tereza (Relações Internacionais – 

CARI) convidou para o Sarau no dia 13 de junho na FADIRI, organizado pelo 

Centro acadêmico de RI. Sérgio (Física - CAFís) falou que o Centro acadêmico 

de Física possui um grupo no Whatsapp com os estudantes, e que todas as 

decisões a serem votadas são encaminhadas no grupo, e que após 50% mais 

1 dos estudantes votarem, a decisão da maioria dos votos é expressa na 

reunião. Convidou os outros CAs a realizarem o mesmo, considerando que os 

Centros Acadêmicos possuem o dever de representar os estudantes.  

Às dezenove horas e sete minutos, a reunião do CEB foi encerrada. Sem mais 

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

anexada a lista de presença e ambas serão divulgadas nos canais de 

comunicação do DCE-UFGD nos próximos dias.  


