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Às 17:00, no auditório da FCH, 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 22 Centros Acadêmicos ativos na             

UFGD. Após 30 minutos, foi feita a segunda chamada, constando-se representantes           

de 10 Centros Acadêmicos presentes, sendo Centro Acadêmico de Geografia Mário           

Geraldini (CAGEO), Centro Acadêmico de História de Dourados (CAHisd), Centro          

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

Engenharia Civil (CAEC), Centro Acadêmico de Psicologia (CAPsi), Centro         

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

Ciências Contábeis (CACIC), Centro Acadêmico de Pedagogia Paulo Freire         

(CAPED), Centro Acadêmico de Engenharia Mecânica (CAEM), Centro Acadêmico         

de Letras (CALET), não superando um terço de CAs presentes e instaurando-se,            

portanto, a reunião do CEB em caráter deliberativo. 

Carlos Eduardo Gonzaga (DCE) deu abertura ao CEB falando sobre os últimos            

acontecimento da UFGD, relembrando sobre a intervenção que a universidade esta           

sobre e além de explicar a metodologia das falas e também apresentou a mesa. A               

mesa foi composta por Ana Elisa Rola (DCE), Carlos Eduardo Gonzaga (DCE), Yuri             

Além (DCE) e Rodrigo Bernardes (DCE). 

 

Carlos repassou as pautas que foram: 

1. Expediente (para adicionar pautas).  

2. Aprovação da ata da última CEB 

3. Prestação de contas e aprovação; 

4. Recomposição de membros da gestão; 

5. Câmara de ensino e de graduação (recomposição); 

6. 1 Future-se e posição das faculdades e centros acadêmicos 



6. 2 Reunião do COUNI e participação dos centros acadêmicos  

7. Calendários de atividades; 

8. Pautas dos Centros Acadêmicos.  

 

Pauta 1 Expediente: Não houve nenhuma sugestão de adição e nem de inversão da              

ordem de pautas. Pauta 2 Aprovação da ata da última CEB: Na última CEB não               

conseguimos atingir o quórum necessário para aprovações, tendo caráter apenas          

consultivo. Com isso, houve a necessidade de discutir e aprovar duas atas, as Atas              

dos meses de Junho e Agosto. Aprovado por 8 CAs; Pedagogia se absteve. Pauta 3               

Prestação de contas e aprovação; Rodrigo fez uma explanação das contas, ele            

explicou os gastos que tivemos. Para o mês de Junho e Julho não houve nenhuma               

entrada no caixa do DCE, entretanto tivemos gastos com campanhas, panfletos e            

atos em defesa da educação. No mês de agosto, o caixa teve uma nova entrada               

com o arraiá da UFGD, e também novos gastos com as despesas e custos de atos                

e reuniões. Decidimos que aprovaremos por partes a prestação de contas.           

Aprovado por 9 CAs a prestação de contas de junho e julho.  

Aprovada por 10 CAs a prestação de contas de agosto. Pauta 4 Recomposição de              

membros da gestão; Carlos relatou que começamos a gestão com 52 membros no             

DCE num processo ousado de fazer agregar o máximo de pessoas possíveis na luta              

do movimento estudantil organizado. Tivemos saída de membros, como Iara Pereira           

e Franklin Schmalz, Elaine Bezerra, Letícia Santos e Lucas Souza, atualmente           

temos 38 pessoas compondo a gestão Embarque na Luta. Há a necessidade de             

aprovar a entrada de mais 2 pessoas na gestão: Tainan Fabri da Medicina e Felipe               

Costa da Geografia. Tainan fez uma explanação sobre o interesse em entrar na             

gestão do DCE e explicando porque ele acha importante a articulação do            

movimento estudantil compondo também agora uma gestão do DCE. Felipe está           

dizendo que pode ensinar e aprender dentro do DCE UFGD, disse que se sentiu              

acolhido e que o movimento estudantil organizado é importante. Pauta 5 Câmara de             

ensino e de graduação (recomposição); Espaço de curadoria sobre os projetos dos            

professores que devem ser aprovados antes de chegarem ao CEPEC, esta câmara            

é composta por todos os coordenadores de curso e é de extrema importante.  



Os discentes têm 20% de representação dentro da Câmara. Atualmente existem 8            

conselheiros discentes nesta representação mas ainda falta 1 membro para a nossa            

representação estar completa. Esta pauta é para que a recomposição seja feita e             

que suplentes sejam eleitos para que estes conselheiros possam faltar quando seus            

titulares não puderem ir. Bárbara Battistotti se candidatou a compor a vaga            

remanescente, completando os 9 conselheiros e nenhuma vacância. Erick Mendes          

do Centro Acadêmico de História, Karine Yumi do Centro Acadêmico de Geografia,            

e Vitor Dantas do Centro Acadêmico de Geografia se dispuseram a compor as             

vagas de suplência. Pauta 6.1 Future-se e posição das faculdades e centros            

acadêmicos: 

Carlos deu uma pequena explanação sobre o Future-se. Taise (CAPED) disse que o             

centro acadêmico de Pedagogia e o Conselho Diretor da FAED se posicionaram            

contra o Future-se, de maneira prévia. Karine do CAGEO disse que a FCH está a               

ponto de se posicionar contra o Future-se e que o Centro Acadêmico de Geografia              

vai se articular com os outros Centros Acadêmicos da FCH. Yuri fez um repasse              

sobre a reunião dos estudantes com a diretoria da FCH e disse que partiu desta               

reunião a iniciativa de marcar a Assembleia Geral da FCH sobre o Future-se,             

realizada no dia 16 de setembro. Pauta 6.2 Reunião do COUNI e participação dos              

centros acadêmicos; Com o não-chamamento de novas reuniões do COUNI          

(Conselho Universitário) por parte da Interventora, todos os processos burocráticos          

da universidade estão atrasados. Rodrigo (DCE-Agronomia) relatou que os         

processo de implantação dos turnos contínuos na universidade estão paralisados,          

pois o conselho de ajuste de jornada está com acúmulo de documentação sem             

aprovação. Dentre vários outros problemas que podem ser desencadeados pela má           

administração da reitoria.  

Karine mencionou que um novo interventor pode ser instaurado na UFGD mas            

precisamos combater a Mirlene e exigir uma escolha democrática e ordeira dos            

integrantes da lista tríplice, respeitando a autonomia universitária. Carlos trouxe a           

proposta do DCE de elaborarmos uma carta em sentido de pressionar a Reitoria             

para que ela convoque uma reunião do Conselho Universitário com o apoio dos             

Centros Acadêmicos da universidade.  



A elaboração da carta aberta foi aprovada por unanimidade pelos 10 CAs. Pauta 7              

Calendário de atividades; Yuri divulgou e solicitou ajuda para divulgação do projeto            

Michimin, que é um sopão feito nas áreas de retomadas indígenas. O Centro             

Acadêmico Unificado da FCH é um ponto de coleta tanto para dinheiro, doações de              

roupas e alimentos para o sopão. Bárbara divulgou o Cine Clube que é feito na               

última quinta-feira do mês e também a Semana Acadêmica de Psicologia que será             

na primeira semana de novembro. Vitor divulgou o projeto de pesquisa Geopovos            

que fará uma atividade sobre os 100 anos da reserva indígena daqui de Dourados.              

Ana Elisa divulgou a camiseta que o Centro Acadêmico de Relações Internacionais            

está vendendo e também a Semana Acadêmica de Relações Internacionais que           

também será na primeira semana de novembro. Ângelo da Engenharia Mecânica           

sugeriu que os CAs fizessem eventos sobre o Future-se e se posicionasse contra ou              

a favor do projeto oficialmente. Encaminhamento: conversar para articular melhor          

com todas as atléticas. Pauta 8 Pautas dos Centros Acadêmicos; 

Taise do CAPED está fazendo um repasse sobre o diretor da FAED que recebeu              

um convite para compor a PROAE. A vice-diretora foi transferida para outra            

Universidade. A FAED ficou momentaneamente sem diretora, a Jaqueline foi          

convidada a assumir o cargo na FAED, ela está no cargo de diretora há 75 dias.                

Atualmente a FAED está em eleição para nova direção, amanhã (17/09/2019) será a             

Consulta Prévia e os estudantes da Pedagogia tem medo de que a Lista Tríplice da               

FAED não seja respeitada.  

 

Às dezoito horas e cinquenta minutos, a reunião do CEB foi encerrada. Sem mais              

nada a tratar e nem a relatar, eu, Ana Elisa Rola, 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. 

 


