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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENTIDADES DE BASE DO DCE UFGD 

DATA: 17/10/2019 

ATA 

Aos dias dezessete de outubro de dois mil e dezenove no Auditório 1 da Faculdade de 

Ciências Humanas da UFGD foi realizada a reunião do Conselho de Entidades de Base da 

UFGD. Às 16:30 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 9 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, (CAEM) Engenharia Mecânica, (CACIC) Ciências Contábeis, 

(CAEAq) Engenharia de Aquicultura, (CACISO) Ciências Sociais- Florestan Fernandes, 

(CARI) Relações Internacionais – Celso Amorim, (CAPED) Pedagogia – Paulo Freire, 

(CACD) Biologia – Charles Darwin, e (CAECON) Engenharia de Computação. Para 

coordenar a mesa se apresentou Ana Elisa Rola Rodrigues e para secretariar a reunião, 

Felipe Maldonado, ambos forma aprovados por unanimidade dos presentes. 

Pautas/discussões/encaminhamentos: 1. Expedientes: Ana Elisa Rodrigues sugere 

alteração de pauta: com inversão dos itens 6 e 7, sugeriu a retirada de pauta o item 8 

considerando que não haverá novas movimentações por parte dos professores e técnicos 

e diz que é impossível fazer uma assembleia unificada sem a presença dessas categorias 

e também propõe adicionar o ponto de discussão sobre a Convocação da Assembleia de 

Fundação do DCE dentro do item 9 para evidenciar a importância do tema. As propostas 

foram colocadas em votação e as sugestões e alterações foram aprovadas por 

unanimidade. 2. Aprovação da ata da última CEB: Ana Elisa Rodrigues propõe 

aprovação da ata do último CEB, Rodrigo Bernardes complementa e diz que a ATA deverá 

ser aprovada com ressalva, pois está sem lista de presença no site do DCE. Colocado em 

votação, havendo abstenção do CAECON, aprovado com ressalva para posterior adição 

da lista de presença. 3. Prestação de contas e aprovação: Rodrigo Bernardes (DCE) 

explana sobre a prestação de contas do mês de setembro e fala sobre os gastos e 

arrecadações feita pela entidade. Rodrigo propõe aprovação da prestação de contas do 
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mês de setembro e é aprovada com unanimidade. A prestação será posteriormente 

divulgada no site do DCE. 4. Recomposição de membros da gestão: Ana Elisa explica a 

recomposição dos membros da gestão 2019 da Diretoria do DCE, com saídas e entradas. 

Nesse mês houve a saída de Mateus Araújo, Letícia Santos e Natã Dall-armi e a entrada 

da estudante de Engenharia de Produção, Raynne Serafim. Colocado em votação e 

aprovado por unanimidade.  5. Câmara de ensino e graduação (recomposição): Ana 

Elisa explica a função da CEG e a importância da participação, Rodrigo reforça e solicita 

mais suplentes, dada a falta de suplentes suficientes para os 9 titulares da Câmara.  Os 

estudantes Aline Conceição Brum (Biologia), Wellington Lucas Ferreira Morales (Eng. 

Computação), e Micheli Palmeira (Psicologia) se dispõem para a Suplência dos cargos. 

Ana Elisa propõe aprovação dos nomes para suplência da CEG que é aprovado com 

unanimidade. 6. Campanha de combate ao assédio na universidade: Ana Elisa começa 

o assunto sobre assédio na Universidade, destaca a importância do combate a essa 

violência e convoca os Centros Acadêmicos para participar junto ao DCE. Rodrigo 

Bernardes informa sobre as ações que estão sendo pensadas e convida novamente os 

Centros Acadêmicos. Jonas Melo solicita que se faça uma convocação geral na 

universidade. Ana Elisa sugere um formulário de inscrições para as atividades da 

campanha. Jonas sugere escrever um projeto de extensão e Edgar propõe a organização 

de um edital. As estudantes e representantes dos CAs: Maria Tereza Gonçalves Feitosa – 

CARI, Yasmin Nantes – CACISO, Aline Conceição Brum Gomes – CACD e Micheli 

Palmeira – CAPCISO se dispõem a formar uma comissão organizadora juntamente com o 

DCE para o desenvolvimento da campanha. 7. Evento “CLODIODI VIVE! Almoço 

solidário e sarau”: Ana Elisa comenta sobre o evento "CLODIODI VIVE! Almoço solidário 

e sarau", Ana Elisa propõe 100 reais de doação para o evento do caixa do DCE e Rodrigo 

propõe 150 reais. Michele Palmeira (CAPSI) sugere ajudar na divulgação. Michele 

Palmeira sugere que os outros CA's também façam doação. Ana Elisa coloca em votação 

150 reais de doação, aprovado por unanimidade. 8. Aprovação de calendário prévio de 

atividades do DCE: 8.1 Assembleia de fundação do DCE UFGD: Rodrigo Bernardes 

retoma no CEB a discussão sobre a necessidade de regularizar o DCE visto que seus 

documentos constitutivos foram extraviados ao longo do tempo e que, apesar da entidade 

ser publicamente reconhecida como organização e representação dos estudantes da 

UFGD e desenvolver suas atividades e organização de acordo com o costume construído 

nos últimos anos, é necessário e é  intenção do Movimento Estudantil aprovar um Estatuto 

Social  e definir marcos de organização para a mesma. Nesse sentido, Rodrigo retoma que 
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a Comissão Estatutária formada em reunião do CEB de Maio está finalizando os seus 

trabalhos, ele, enquanto membro dessa Comissão (juntamente com Jonas Melo e Carlos 

Eduardo Gonzaga da Silva) informa que a proposta de Estatuto Social está recebendo os 

últimos ajustes. Ana Elisa relembra que havia uma intenção antiga de se realizar um 

Congresso Estudantil para discussão de temas e para regularizar a entidade, mas que  por 

conta do tempo e da proximidade do fim do semestre, agora a proposta é  convocar uma 

Assembleia Geral Estudantil para fundar o DCE, aprovar seu Estatuto e definir os termos 

da transição e eleição da Diretoria para o mandato 2020. Nesse sentido, Rodrigo 

argumenta que é necessário que se constitua uma Comissão de Fundação para organizar 

a assembleia e coordenar seus trabalhos e apresenta os seguintes estudantes para 

comporem essa comissão: Rodrigo da Silva Bernardes (Agronomia), Carlos Eduardo 

Gonzaga da Silva (Relações Internacionais), Eduarda Matoso (Relações Internacionais), 

Ana Elisa Rola Rodrigues (relações Internacionais), Jonas da Silva Melo (Pedagogia), 

Maria Augusta Haddad (Química), Felipe de Adrade Maldonado (Eng de Computação), 

Julia Medeiros Pereira (Psicologia), Barbara Battisttoti Oliveria (Psicologia), Karine Yumi 

Maeda (Geografia), Felipe Adriano da Costa (Geografia), Vitória Campos Belo Bueno dos 

Reis (Letras), Rickmias dos Reis (Ciências Sociais), Lara Azambuja Canavarros (Medicina) 

e Tainan Fabbri Scalco (Medicina). Rodrigo ainda ressalta que os estudantes listados 

fazem parte, em sua maioria, de entidades de base do movimento estudantil e já 

compuseram ou compõe gestão no DCE, portanto tem conhecimento necessário para 

realizar os trabalhos e devem procurar assessoria jurídica para acompanhar o processo. A 

proposta desta Comissão de Fundação é colocada em discussão e votação, sendo 

aprovada por unanimidade. Ana Elisa propõe que a assembleia seja convocada para o dia 

28 de outubro e a proposta é aprovada, mas Rodrigo Bernardes apresenta que poderia ser 

uma data sugerida sendo que se for necessário a comissão pode fazer alteração, essa 

ressalva também é aprovada pelos presentes. Sem encaminha então, que a Comissão de 

Fundação irá divulgar a convocação em breve e disponibilizar a proposta de Estatuto para 

os e as estudantes, a divulgação desses documentos se dará pelo site do dce 

(dceufgd.org). 8.2 Demais atividades: Rodrigo Bernardes apresenta os principais pontos 

de uma proposta de regimento eleitoral para próxima eleição da Diretoria do DCE, 

evidenciando a necessidade da transição para o mandato 2020, se orienta a proposta de 

datas e prazos de inscrições de chapas de acordo com a proposta de convocação da 

Assembleia de Fundação. Ana Elisa coloca em consulta para o CEB a proposta, que foi 

aprovada por unanimidade dos presentes, mas que deverá ser apreciada na Assembleia. 
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9. Calendário de atividades: É apresentado o calendário de atividades a serem 

realizadas nas próximas semanas na universidade, e os CA's são convidados a 

participarem das atividades. Jonas Melo (CAPED) propõe um Projeto de extensão sem 

ônus em parceria com o CA. Pedagogia e vai responder até 18 de outubro de 2019 e deve 

retornar ao CEB com mais informações.   10. Pautas dos Centros Acadêmicos: Jonas 

Melo apresenta eventos correlatos à FAED: a eleição da diretoria da faculdade, 

evidenciando preocupação com a nomeação da diretoria eleita. Também haverá 

Assembleia na FAED sobre o Programa Future- no dia 24 de outubro. O CAPED Pretende 

alterar o estatuto para a eleição da sua nova diretoria para contemplem-se os calouros. 

CAPED, CARI e CACES pretendem realizar um Projeto de extensão com ações para apoio 

de venezuelanos e haitianos refugiados no Brasil. Yuri Além (geografia) divulga o evento 

GEOPOVOS no dia 29 de outubro. Às dezenove horas e catorze minutos, a reunião do 

CEB foi encerrada. Sem mais nada a tratar e nem a relatar, eu, Filipe Maldonado, lavro 

esta ata; a ela será anexada a lista de presença e ambas serão divulgadas em canais de 

comunicação do DCE-UFGD..  
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CONSELHO DE ENTIDADES DE BASE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 

 

A Diretoria do Diretório Central dos e das estudantes da UFGD vem, por 

meio desta, CONVOCAR a todos os Centros Acadêmicos da UFGD para 

reunião ordinária do conselho de entidades de base, a ser realizada no dia 

17/10/2019, 16:30 horas, no auditório 1 da Faculdade de Ciências 

Humanas (FCH) 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 a todos e todas as estudantes.  

Pautas:  

1. Expedientes;  

2. Aprovação da ata da última CEB;  

3. Prestação de contas e aprovação;  

4. Recomposição de membros da gestão;  

5. Câmara de ensino e graduação (recomposição);  

6. Evento “CLODIODI VIVE! Almoço solidário e sarau”;  

7. Campanha de combate ao assédio na universidade;  

8. Assembleia Geral Unificada;  

9. Aprovação de calendário prévio de atividades do DCE;  

10. Calendário de atividades;  
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11. Pautas dos Centros Acadêmicos.  

 

 

Atenciosamente,  

Diretoria do DCE UFGD  

Gestão 2019 – Embarque na Luta!   

 

 

 

Dourados – MS, 14 de Outubro de 2019.  

 

 


