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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 23 7 

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

constando-se representantes de 8 Centros Acadêmicos presentes, não atingindo-se então, o 9 

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

consultivo. Registro de presença: (CALET) Letras, (CACES) Medicina - Camilo Ermelindo da 11 

Silva, (CARI) Relações Internacionais - Celso Amorim, (ECON) Economia, (CAPSI) 12 

Psicologia. Carlos Eduardo (DCE) coordena a reunião e eu, Franklin Schmalz secretario, 13 

ainda compõe a mesa, Ana Elisa (DCE). Segue a discussão da pauta: 1. Expediente: DCE 14 

solicita a retirada de pauta do item 2 e 3 pois não há quórum para deliberação, assim 15 

transfere-se a ata do CEB anterior e a prestação de contas para o próximo CEB. 16 

2. Aprovação da ata do CEB anterior: retirado de pauta. 3. Prestação de contas do DCE 17 

e aprovação: retirado de pauta. 4. Conjuntura nacional e local (Future-se, intervenção 18 

na reitoria, outros): Ana Elisa comenta o Future-se e convida para participarem de debate 19 

que o CARI realizará amanhã (09/08), às 15 horas no laboratório de informática da FADIRI, 20 

assim como instigou os demais CAs a realizarem debates nos seus cursos; Carlos destaca 21 

o caráter de privatização que o programa do governo federal. Future-se, traz para o ensino 22 

público, destaca a necessidade de dialogar dentro da universidade sobre o projeto e os 23 

ataques do governo à educação; Tainan (Medicina) expõe  que o Future-se ser uma intenção 24 

de Projeto de Lei e não um decreto se dá porque o governo sentiu o impacto das mobilizações 25 

estudantis no mês de maio e junho; Carlos Eduardo acrescenta que o cenário de intervenção 26 

do MEC na reitoria da UFGD pode facilitar a implementação do Future-se na UFGD; Eu, 27 

Franklin, faço comentários sobre a necessidade de nos formarmos sobre o projeto; Igor 28 

(medicina) faz comentários sobre a situação do Hospital Universitário e a indicação arbitrária 29 

de um novo superintendente sem consulta com a comunidade e os interesses, assim como 30 

os problemas decorrentes da EBSHR.  5. Informes: 5.1 Assembleia geral estudantil: O 31 

DCE avalia marcar assembleia estudantil após o dia 13/08 e deverá informar as entidades 32 



em breve. 5.2 Outros: Informe do CACES: Simpósio sobre saúde mental (22 a 24 de agosto), 33 

mais informações no facebook da liga LAPSI; Informe do ECON: debate sobre reforma da 34 

previdência, sala 103 do bloco C, dia 22 de agosto, 20 h.)  6. Calendário de atividades: 35 

08/08 – Debate sobre o Future-se (ADUF-UFGD) às 19 h. no CEUD; 12/08 – Mobilização na 36 

parte da manhã na unidade 2 enquanto Fórum Unificado e realizar intervenção no Centro de 37 

Convivência no horário do almoço; 13/08 – Mobilização nacional em defesa da educação e 38 

da previdência (08h. na Praça Antônio João) e almoço na reitoria da UFGD. 7. Pautas dos 39 

centros acadêmicos: O CALET apresenta situação envolvendo racismo com um/uma 40 

estudante do curso, o tema é debatido sendo feita orientação para que o CA promova uma 41 

atividade de debate e conscientização no curso, assim como apoie a vítima prestando 42 

solidariedade e suporte para que os procedimentos de denúncia e apuração sejam 43 

encaminhados. O CACES apresenta a situação de estudantes do curso de medicina que 44 

perderam suas matriculas mediante denúncia de fraude nas cotas e uma possibilidade que 45 

tem sido aventada de acordo entre a reitoria e o Ministério Público para que esses/as 46 

estudantes retornem universidade, é destacada a complexibilidade da situação e a 47 

necessidade de se acompanhar via órgãos colegiados os próximos passos que  forem dados. 48 

Às dezoito horas e vinte minutos, a reunião do CEB foi encerrada. Sem mais nada a tratar e 49 

nem a relatar, eu, Franklin Schmalz, lavro esta ata; a ela está anexada a lista de presença e 50 

ambas serão divulgadas nos canais de comunicação do DCE-UFGD nos próximos dias.  51 






