
  

CONSELHO DE ENTIDADES DE BASE DO DCE UFGD 

REUNIÃO ORDINÁRIA E POSSE DA DIRETORIA DO DCE MANDATO 2020 

DATA: 28/11/2019 

 

ATA 

Aos dias vinte e oito de novembro do ano de dois mil e dezenove no auditório I da                  

Faculdade de Ciências Humanas da Unidade 2 da UFGD foi realizada a reunião do              

Conselho de Entidades de Base (CEB) da Universidade Federal da Grande           

Dourados (UFGD). Às 17:00h foi feita a primeira chamada para verificar a            

quantidade de entidades presentes na reunião do CEB, não havendo quórum.           

Considera-se 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 11 Centros Acadêmicos (CAs), sendo Centro Acadêmico de          

Relações Internacionais (CARI), Centro Acadêmico de Psicologia (CAPSI), Centro         

Acadêmico de Ciências Sociais (CACISO), Centro Acadêmico de Engenharia de          

Produção (CAEP), Centro Acadêmico de Ciências Contábeis (CACIC), Centro         

Acadêmico de Pedagogia (CAPED), Centro Acadêmico de Engenharia de         

Computação (CAECOM), Centro Acadêmico de Geografia (CAGEO), Centro        

Acadêmico de História (CAHisd), Centro Acadêmico de Engenharia de Alimentos          

(CAEA) e Centro Acadêmico de Economia (CAECO), superando um terço de CAs            

presentes e instaurando-se, portanto, a reunião do CEB em caráter deliberativo.           

Para coordenar a mesa se apresentou Rodrigo Bernardes (DCE) e para secretariar            

a reunião, Ana Elisa Rola Rodrigues (DCE), e Filipe Maldonado (comissão eleitoral),            

todos aprovados por unanimidade dos presentes.      

Pautas/discussões/encaminhamentos 1. Expedientes: Jonas Melo (CAPED)      

propôs como adição de pauta: a Resolução nº 10 da Comissão Eleitoral sobre a              

punição às duas chapas (Chapa 1 Maria Quitéria e Chapa 2 Contra-Atacar) após             

denúncia da não-retirada de materiais, com o prazo limite de até 1 dia após as               

eleições, nas dependências da UFGD. Não havendo discussão, foi então aberto           

para votação a inclusão dessa pauta, sendo aprovada com unanimidade pelos 11            

Centros Acadêmicos presentes. 2. Aprovação da ata do último CEB: Rodrigo           
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(DCE) abriu para discussão a ata do último CEB, que já estava disponível no site do                

DCE. Não havendo discussão, Rodrigo abriu para votação, sendo aprovada por           

unanimidade pelos 11 centros acadêmicos presentes. 3. Prestação de contas do           

mês de outubro e novembro e aprovação: Rodrigo (DCE) apresentou a prestação            

de contas do mês de Outubro e Novembro, disponíveis no site do DCE. Disse que a                

diretoria optou por apresentarem os dois meses numa única prestação e em um             

único dia, considerando que havia um intervalo de apenas duas semanas entre o             

CEB mensal e o CEB de posse. Não havendo discussão, a prestação de contas foi               

aprovada por unanimidade pelos 11 centros acadêmicos presentes. 4. Prestação          

de contas anual: Rodrigo (DCE) apresentou a prestação de contas anual da            

entidade, destacando que o caixa da gestão 2019 iniciou com saldo de mais de mil               

reais, fruto da política financeira de 2018. Durante o ano de 2019, houveram várias              

formas de arrecadação realizadas pelo DCE, entretanto, houveram também muitos          

gastos, todos as arrecadações e gastos de dinheiro estão disponíveis no site do             

DCE. A gestão 2019 encerra seu mandato com um caixa atual de R$ 693,15. Não               

havendo discussões, a prestação de contas anual foi aprovada por unanimidade           

pelos 11 centros acadêmicos presentes. 5. Expediente aprovado: Resolução nº          

10 da comissão eleitoral: Após uma denúncia da chapa 1- Maria Quitéria, a             

comissão eleitoral emitiu uma resolução punindo ambas as chapas pelo não           

recolhimento dos materiais de campanha. Jonas (CAPED) disse que a punição deve            

ser revogada e pediu um recurso ao CEB que anule a resolução da comissão e que                

nenhuma das duas chapas sejam punidas. A punição definida pela Comissão           

Eleitoral prevê o pagamento de 10% do teto de gastos da campanha eleitoral (o teto               

era de R$ 2.200,00) pelas duas chapas, o valor da punição corresponderia a R$              

220,00 e em caso de descumprimento do pagamento todos os integrantes da chapa             

ficariam inelegíveis para um próximo processo. Renan (CAHisd) disse que a           

Comissão Eleitoral não tinha legitimidade para punir financeiramente as chapas          

visto que a punição não havia sido especificada anterior a denúncia e ressaltou que              

nenhuma das duas chapas assinaram documento se comprometendo a pagar.          

Jonas (CAPED) leu a resolução da Comissão Eleitoral que explicita as punições            

para o CEB. Filipe Maldonado, da Comissão Eleitoral, explicou o ímpeto da            

Comissão em pensar esse tipo de punição e disse que o recurso para anular a               
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resolução da comissão cabe ao CEB decidir visto que o Regimento Eleitoral o             

coloca como instância de recurso às decisões da COmissão Eleitoral. Ele também            

leu o Regimento Eleitoral e destacou que um dos deveres da Comissão Eleitoral é              

de decidir alguma punição às chapas. Ressaltando o Artigo 13 do Regimento, em             

que delibera a retirada dos materiais com limite máximo de até 1 dia após as               

eleições. Karine (Chapa 2 Contra-Atacar) defendeu que a resolução da comissão           

eleitoral seja vetada e as chapas não paguem o valor citado pois a infração              

cometida pelas chapas se deu após a eleição e não configura prejuízo ao resultado              

e ao processo, logo a punição indicada é demasiado desproporcional, Tiago           

Trindade (Chapa 1 - Maria Quitéria) concordou com a fala da Karine, e destacou              

que a punição dada foi rigorosa. Renan (CAHisd) endossou a anulação da            

determinação da Comissão Eleitoral. Edgar (CACIC) discordou da proposta de          

anulação da Comissão Eleitoral, defendendo que deveria haver alguma punição          

para as duas chapas mas que não seja financeira. Ana Elisa (DCE) colocou como              

proposta de encaminhamento para votação do CEB a anulação da punição da            

comissão eleitoral. Karine (Chapa 2 Contra-Atacar) reforçou o encaminhamento         

proposto pela Ana Elisa que o CEB decidir sobre adotar ou não a punição e que a                 

punição financeira fosse anulada. Tainan (Chapa 2 - Contra-Atacar) propôs separar           

em dois blocos de votação: Anulação ou não da punição proposta pela Comissão             

Eleitoral e após isso alteração pelo CEB da punição. Sérgio (CAPSI) sugeriu o             

mesmo que o Tainan. Raynne Serafim propôs que a punição seja uma ação             

comunitária. Filipe (Comissão Eleitoral) tentou explicar o regimento eleitoral dizendo          

que a Comissão deve responder os recursos e denúncias com até 1 dia de prazo               

final. Filipe reconheceu que a punição não foi ideal, mas que foi a opção que a                

Comissão tomou devido ao pouco tempo de decisão que tinha. Elias (Chapa 2             

Contra-Atacar) comentou que o Regimento Eleitoral não prevê punições explícitas          

para as Chapas. Elias propôs o apoio de ambas as chapas à projetos sociais feitos               

pela UFGD, citou o projeto do Galinheiro feito pelos indígenas de Caarapó e o              

projeto de arrecadação de alimentos para as/os terceirizadas (os) que está sendo            

feito na Faculdade de Direito e Relações Internacionais (FADIRI). Renan (CAHisd)           

propôs para que votassemos em blocos assim como tinha sugerido Tainan. Maria            

Tereza (CARI) fez um esclarecimento sobre a arrecadação dos alimentos, essa           
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arrecadação não é um projeto contínuo, é apenas uma arrecadação de natal do ano              

de 2019. Raynne Serafim citou o dia de arrecadação da Engenharia de Produção,             

no qual distribuem-se alimentos e roupas para pessoas vulneráveis. Edgar (CACIC)           

perguntou sobre o prazo da punição. O CEB respondeu que o prazo seria até o               

próximo CEB. Ana (CAECO) citou um projeto que a Faculdade de Administração            

Ciências Contábeis e Economia (FACE) tem para distribuir presentes de Natal à            

crianças carentes e pediu apoio (caso a punição das chapas fosse financeira) a este              

projeto. O prazo do projeto é até segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019. Carol               

(Chapa 2 Contra-Atacar) disse que o erro das duas chapas não foi danoso para              

ninguém na Universidade, e que o CEB está lidando com o fato como se a não -                 

retirada do material da campanha fossem muito sério e que tivessem prejudicado            

alguém e apontou que o prazo para retirada de materiais é muito curto. Pediu              

compreensão do CEB e falou um pouco sobre a campanha ter sido complexa e              

extensa. Ela propôs uma punição mais simbólica como plantar uma árvore por            

Chapa (são 2 chapas, seriam 2 árvores). Elias (Chapa 2 Contra-Atacar) disse que             

existe uma lacuna aberta no Estatuto e que uma punição simbólica seria ideal, mais              

adequada. Significaria uma processo de aprendizagem maior. Cristiane Ferreira         

(Biotecnologia) disse que não podemos plantar árvores na Universidade e sugeriu a            

limpeza de algum parque de Dourados. Explicou o porquê não se pode plantar             

árvores na UFGD (tubulações e licenças que precisa apresentar na hora do plantio).             

Lucas (CAECOM) sugeriu a doação de 5 quilos de alimento por cada pessoa que              

compôs cada chapa. Karine (Chapa 2 Contra-Atacar) propôs que a punição seja um             

post de retratação nas redes sociais de cada chapa. Karine retirou a proposta.             

Sérgio (CAPSI) disse que não está certo discutir uma punição que não deve existir,              

este erro deve-se a uma lacuna tanto do Regimento Eleitoral como do Estatuto e              

não é passível de punição. Sérgio disse que não enxerga ajuda em projetos sociais              

como punição, e que ajudar projeto sociais é algo nobre, necessário e espontâneo.             

A punição não é justa, por ser um erro anterior (não prevista no Regimento Eleitoral)               

e a resolução da Comissão deve ser apenas anulada. Cristiane (Biotecnologia)           

disse que devemos resolver a punição no próximo CEB. Ana Elisa (DCE) sugeriu             

que votemos a anulação da punição financeira feita pela Comissão Eleitoral.           

Rodrigo (DCE) explicou como funcionaria a estrutura da votação, o CEB votaria por             
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blocos separados. Lucas (CAECOM) confirmou a estrutura das votações. Raynne          

Serafim sugeriu a necessidade de organizar melhor a construção do Regimento           

Eleitoral do próximo processo eleitoral para prever tipos de punição e o prazo da              

retirada do material. Encerrando-se a discussão, foi então aberto para votação a            

anulação da Resolução nº 10 da Comissão Eleitoral com punição para as duas             

chapas candidatas à Diretoria do DCE UFGD: 10 CAs a favor, 1 abstenção:             

CAGEO. Em seguida foi aberta a votação para definir se haveria punição para as              

duas chapas: 3 centros acadêmicos foram favoráveis à algum tipo de punição            

(CACIC, CAECO e CAEP), 7 centros acadêmicos foram contra (CACISO, CAPSI,           

CAGEO, CAECOM, CAHISD, CAEA e CAPED) e 1 centro acadêmico se absteve            

(CARI). A discussão sobre a necessidade de melhor definição para punições futuras            

nas infrações das chapas concorrentes ao DCE continuaram: Sérgio (CAPSI)          

propôs não chamar uma assembleia apenas para debater este tema, esta pauta            

será automaticamente incluída numa próxima Assembleia. Renan (CAHisd) pede         

para que dentro da revisão das punições seja incluída um grupo de trabalho (que              

não seja a comissão eleitoral) para avaliação das punições, isso seria feito depois             

da decisão das mesmas. Jonas (CAPED) disse que se se tratar de uma proposta de               

alteração do Estatuto do DCE, isso não pode ser decidida no CEB, deve ser              

decidida em Assembleia. Filipe (Comissão Eleitoral) sugeriu que uma comissão          

temporária seja criada para revisar o Regimento e apresente seus trabalhos na            

próxima assembleia geral (durante este CEB). Não havendo mais discussão, foi           

aberta a votação para que a próxima Assembleia Geral do DCE seja acrescida             

automaticamente com a pauta da revisão das regras de campanha eleitoral: 9 CAs             

favoráveis (CAPSI, CARI, CACISO, CAPED, CACIC, CAECO, CAGEO, CAEA e          

CAHisd). Os representantes do CAEP E CAECOM saíram do CEB antes do término.             

Depois disso, foi discutido se formaríamos a comissão temporária de revisão das            

regras para campanha eleitoral, Sérgio (CAPSI) propôs não formar a comissão           

neste CEB. Jonas (CAPED) propôs formar a comissão neste CEB. Sérgio (CAPSI)            

retirou a proposta. Tivemos o movimento de voluntariado para compor a comissão            

temporária de revisão das regras de campanha eleitoral pelas seguintes pessoas:           

Cristiane Ferreira (Biotecnologia), Filipe Maldonado (Engenharia de Computação) e         

Anderson Aparecido (Geografia) se propuseram a ser da comissão. Os demais           
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Centros Acadêmicos disseram que indicarão um nome para compor a comissão           

(CAPED, CAHISD, CARI, CACISO, CAPSI, CACIC e CAECO disse que indicarão           

um nome). 4. Informes: Ana (CAECO) informou que a FACE está promovendo um             

projeto de presentes de Natal para crianças. Os presentes de Natal podem ser             

entregues na sala 5 da FACE e a entrega vai até segunda-feira dia 2. Edgar               

(CACIC) informou sobre a eleição do CACIC que está ocorrendo hoje (quinta-feira,            

28 de novembro de 2019) sendo 19:20 horário de início. Ana Elisa (DCE) informou              

que o CARI está em eleição hoje, desde às 18:30. 6. Posse da chapa eleita para a                 

Diretoria do DCE UFGD: Anderson Aparecido, Secretário da Comissão Eleitoral fez           

a leitura da Ata da Eleição, onde registra-se que a Chapa 2 Contra Atacar recebeu               

73% dos votos (994 votos) e Chapa 1 Maria Quitéria recebeu 27% dos votos (362               

votos). Não houveram questionamentos sobre a ata da eleição e ela será anexada a              

esta ata. O Secretário Geral da Gestão Provisória de 2019, Rodrigo Bernardes,            

confere posse à Chapa 2 - Contra Atacar para a Diretoria do DCE UFGD. Assim,               

registra-se a nova composição da Diretoria: Secretária Geral: Karine Yumi Maeda,           

brasileira, estudante, acadêmica de Geografia - Licenciatura sob o registro          

20180618L130673, RG 001.818.350 Sejusp/MS, CPF 060.578.541-44, residente na        

rua João Vicente Ferreira, n. 829, BNH I PLANO, Dourados – MS; Secretário             

Geral: Tainan Fabbri Scalco, brasileiro, estudante, acadêmico de Medicina, sob          

registro 20190628166041, RG 106381925 SSP/PR, CPF 07267080979, residente à         

Rua Cláudio Goelzer 1500, Dourados - MS; 1º Diretora de Administração: Sérgio            

Felipe Barbão Braga, brasileiro, estudante, acadêmico de Psicologia, sob registro          

20170616120452, RG 2305879 SSP/MS, CPF 07034675147, residente à Rua         

Cabral 2415, Jardim Monte Líbano, Dourados-MS; 2º Diretora de Administração:          

Ana Elisa Rola Rodrigues, brasileira, estudante, acadêmica de Relações         

Internacionais sob registro 20170617132812, RG 378270801 SSP/SP, CPF        

482678438-41, residente à Rua Geni Ferreira Milan, 1145, apto 4 Jd Itaipú,            

Dourados/MS; 3º Diretora de Administração: Júlia Medeiros Pereira, brasileira,         

estudante, acadêmica de Psicologia sob registro 2017061696393, RG        

MG-20.651.582, CPF 064.498.311-62, residente à Rua Olinda Pires de Almeida,          

1790, Jardim Itaipú, Dourados/MS; 4º Diretor de Administração: Jonas da Silva           

Melo, brasileiro, estudante acadêmico de Pedagogia sob registro 20170629127702,         
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RG 2.127.052 SEJUSP/MS, CPF 060.384.161-96, residente à Rua Alberto Leopoldo          

de La Cruz, 2680 - Dourados/MS; 1º Diretora de Comunicação: Maria Augusta            

Haddad Benuncio, brasileira, estudante, acadêmica do curso de química         

bacharelado sob registro 2018073512433, RG: 459003847, CPF: 37256748841        

Rua Cornélia Cerzósimo de Souza 1265, jardim clímax, Dourados MS; 2º Diretora            

de Comunicação: Tawana Mirelle Gonçalves de Oliveira, brasileira, estudante,         

acadêmica de Psicologia sob registro 20180616153751, RG 9.547.982-0 PR, CPF          

009.574.219-07, residente à Rua Aquidauana, 290, apto 23, Jardim Caramuru.          

Dourados/MS; 3º Diretor de Comunicação: Guilherme Moreira Romera da Silva,          

brasileiro, estudante, acadêmico de Relações Internacionais sob registro        

20170617119792, RG 49.923.450-9 SSP/SP, CPF 464.783.628-25, residente à Rua         

Presidente Vargas, 1983, apto 101, ed. Cataluna, Dourados/MS; 1º Diretor/a de           

Permanência Estudantil: Aline Conceição Brum Gomes, brasileira, estudante,        

acadêmica de Ciências Biológicas sob registro 20170720L119212, RG 2109194         

SSP/MS, CPF 062.380.361-50, residente à Rua José Domingos Baldasso, 115,          

Parque Alvorada, Dourados/MS; 2º Diretora de Permanência Estudantil: Raynne         

Serafim Bezerra, brasileira, estudante, acadêmica do Curso de Engenharia de          

Produção sob o registro 20160644105602, RG 2128647 SEJUSP/MS, CPF         

06023506119, residente à Rua Uirapuru, 325 - Jardim Rassalém, Dourados/MS; 3º           

Diretora de Permanência Estudantil: Rayssa Pedroso da Silva, brasileira,         

estudante, acadêmica de Ciências Sociais sob registro 20180742149671, RG         

2112909 SSP/MS, CPF 06290441124, residente à Rua Sidnei Fernandes de Souza,           

613, Jardim Flórida I, Dourados/MS; 4º Diretora de Permanência Estudantil:          

Dalice Rui Furini, brasileira, estudante, acadêmica de Engenharia de Alimentos,          

sob registro 20170643127172, RG 2.182.608 SSP/MS, CPF 068.850.381-05,        

residente Rua Iguassu 215. Vila Aurora, Dourados/MS; 5º Diretor de Permanência           

Estudantil: Lucas Henrique dos Santos Silva, brasileiro, estudante, acadêmico         

de Medicina sob registro 20170628132062, RG 1894468 SSP/MS, CPF         

048.688.571-26, residente à Avenida Marcelino Pires, 1229. Jardim Clímax,         

Dourados/MS; 1º Diretora Formação Política: Victória Souza Alves, brasileira,         

estudante, acadêmica de Ciências Sociais sob registro 20180742147721, RG         

2.531.153 SSP/MS, CPF: 364.260.888-46 residente à Rua Cornélia Cersósimo de          
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Souza 1265. Residencial Aquarius, Dourados/MS; 2º Diretora Formação Política:         

Caroline de Alexandre Rosa, brasileira, estudante, acadêmica de Medicina sob          

registro 20180628144771, RG 5551288 SSP/GO. CPF: 009.160.981.09 residente na         

rua oliveira marques, 1215. Jardim paulista, Dourados/MS; 3º Diretor Formação          

Política: Felipe Adriano da Costa, brasileiro, estudante, acadêmico de Geografia          

sob registro 2019001161, RG: 59.453.977-8 SSP/SP. CPF: 501.946.848/73,        

residente à Rua 20 de dezembro, 650 Bairro: Vila Santo André Dourados- MS; 1º              

Diretor de Cultura e Integração: Elias Alves de Souza, brasileiro, estudante,           

acadêmico de Ciências Sociais sob o registro 20180742138081, RG 2.188.965, CPF           

067.282.411-67, residente à rua Antônio Alves Rocha, 1450, Florida 2,          

Dourados/MS; 2º Diretora de Cultura e Integração: Yasmim Karolina Da Silva           

Nantes, Brasileira, Estudante, Acadêmica de Ciências Sociais sob registro         

20190742163711, RG 001940422 SSP/MS, CPF 041.014161-50, residente à        

Rua Martín Eberhart , 121. Parque Alvorada, Dourados/M; 3º Diretor de Cultura e             

Integração: Ademar Abolis da Silva Amorim, brasileiro, estudante, acadêmico         

de Relações Internacionais sob registro 20170617134442, RG 50.084.310-7        

SSP/SP, CPF 431.006.388.83, residente à Rua Presidente Vargas, 1605,         

Apartamento 102, Condomínio Tropical, Dourados/MS; 4º Diretor de Cultura e          

Integração: Rickmias dos Reis Queiroz, brasileiro, estudante, acadêmico de         

ciências sociais sob registro 20180742148581RG 110648682 SSP/PR, CPF        

079.173.399.80, residente à Rua balbina de matos 1825. Vila matos,          

Dourados/MS; 5º Diretora de Cultura e Integração: Fernanda Ferreira Rodrigues          

Rosa, brasileira, estudante, acadêmica de Relações Internacionais sob registro         

20180617131872, RG 50.142.098-8 SSP/SP, CPF 465.362.088-11, residente à        

Avenida Presidente Vargas, n. 1595, apartamento 202, Vila Progresso, Dourados –           

MS. A partir da posse houve uma troca na composição da mesa que passa a ser                

composta por Sérgio Barbão, Jonas Melo, Tainan Fabbri e Ana Elisa representantes            

da nova Gestão 2020 - Contra Atacar do DCE UFGD. Guilherme Moreira e Dalice              

Rui, também representando a nova Diretoria fizeram uma fala de agradecimento ao            

apoio recebido na eleição. 7. Conjuntura e férias letivas: Ana Elisa (DCE) fez             

abertura da pauta comentando sobre a conjuntura nacional e momento que a UFGD             

passa estando sob intervenção. Anderson (CAGEO) comentou que devemos         
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discutir a criação e votação da PEC sobre dedicação exclusiva dos professores.            

Esta PEC mudará muito a lógica do ensino, pesquisa e extensão e deve ser              

cuidada. O DCE deve verificar com a ADUF como ela está se organizando em              

relação a esta PEC. Rayssa (CACISO) deu o informe de que a escola Reis Veloso               

está fechando o período noturno e que isso prejudica ainda mais o estudante que é               

trabalhador, e que a escola Menodora também teve o período noturno fechado.            

Rayssa informou sobre a petição que reivindica a decisão de fechar o Reis Veloso.              

Propôs que o DCE divulgue para os CAs e também assine internamente. Cristiane             

(Biotecnologia) e Rodrigo (Agronomia) apontaram que a recepção dos calouros e           

das calouras é essencial e deve ser planejada previamente. Rodrigo propôs uma            

integração do DCE com aos CAs que estejam organizando atividades de recepção,            

e que os CAs que ainda não discutiram o assunto, que entrem em contato com o                

DCE no período das férias. Ana Elisa (DCE) informou que o DCE vai articular a               

campanha contra o assédio e contra o trote violento novamente e que o DCE pede               

ajuda aos CAs. 8. Pautas dos CAs: Tainan (CACES) falou sobre a questão do              

vestibular da UFGD, e que diversas reclamações estão chegando principalmente ao           

CACES, que irá propor que a direção da FCS leve a questão à Reitoria. Como               

proposta ao CEB, Tainan pede para que os demais CAs levem a questão ao              

Conselho Diretor de suas faculdades. O vestibular está tendo uma adesão muito            

baixa, motivo de atenção. Isso também se deve a conjuntura em que o ensino a               

distância atrai mais estudantes e a permanência na universidade se torna cada vez             

mais escassa dificultando o acesso à universidade. Cristiane (Biotecnologia)         

acrescenta sobre a falta de informação dos estudantes em relação ao vestibular, a             

confusão quanto aos locais de prova e diz que isso deve ser melhorado porque é               

muito recorrente. Elias (DCE) mencionou que devido aos desmontes na educação e            

a conjuntura política, o vestibular para Ciências Sociais foi muito prejudicado,           

havendo apenas 21 inscritos que fizeram a prova do vestibular no curso. Esse             

problema não é apenas do curso e sim da Universidade como um todo, em todos os                

cursos ofertados. Devemos pensar a permanência destes estudantes e enquanto          

DCE como devemos tentar solucionar os problemas de permanência na UFGD.           

Jonas (CAPED) mencionou que enquanto CAPED ele gostaria muito de colocar a            

questão do vestibular como pauta do Conselho Diretor, como Tainan recomendou,           
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mas que não é possível porque a Faculdade de Educação (FAED) está sob             

intervenção e não está realizando reuniões do Conselho Diretor. A decisão de            

exoneração da candidata eleita (professora Maria Alice) afetou profundamente a          

faculdade, a direção já tinha sido empossada e esta intervenção não é aceita pelos              

estudantes. A liminar da professora Maria Alice foi recusada, com isso a FAED             

continuará com uma diretoria interventora por mais tempo, devido a virada do ano.             

Micael (CAGEO) informou que estudantes do curso de Geografia, passaram por           

situações complicadas em relação ao ônibus disponibilizado pela UFGD para          

realização de aulas de campo. O CAGEO solicitou uma orientação jurídica para o             

DCE e apoio em relação à saúde mental dos estudantes fragilizados que sofreram             

acidente. Ele ressaltou que é necessário condições mínimas de transporte e           

segurança dos estudantes no trabalho de campo. Os ônibus demoram para           

resgatá-los na estrada após o incidente, e que tiveram que aguardar por sete horas              

em condições precárias, no meio do Pantanal. Micael também propôs realizar uma            

atividade com o DCE no sentido de segurança e de saúde mental dos estudantes.              

Jeison (Gestão Ambiental) informou que o curso também passou por uma situação            

traumática e que o CA de gestão ambiental vai ser refundado e deseja tratar deste               

assunto também e incluir a instrução de como fazer denúncias em relação ao             

sucateamento dos ônibus. Micael reforçou que a segurança deve ser garantida. A            

universidade não propôs nenhuma consulta psicológica e nenhum amparo aos          

estudantes que sofreram a situação traumática. Este acontecimento não foi muito           

repercutido por conta do final do semestre. Elias (DCE) relembrou sobre o incidente             

ocorrido com a Licenciatura em Educação no Campo (LEDUC), no ano de 2018.             

Rodrigo ressaltou que no caso da LEDUC, o ocorrido foi a partir de uma empresa               

terceirizada, contratada pela UFGD. Rodrigo (Agronomia) sugeriu que Micael esteja          

presente na reunião do três conselhos, a acontecer no auditório central da unidade             

I, da UFGD, no dia 06 de dezembro às 8:00h. Falou que alguns integrantes do DCE                

e de CAs integram os conselhos superiores da universidade, e que se caso for              

necessário, algum dos conselheiros poderá dar direito a falar aos estudantes           

afetados pelo incidente. Rodrigo ressaltou que esse momento forçará uma posição           

da interventora e de toda reitoria sobre o assunto, que não deve ser negligenciado.              

Às dezenove horas e quarenta e três minutos, a reunião do CEB foi encerrada. Sem               
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mais nada a tratar e nem a relatar, eu, Ana Elisa Rola Rodrigues, lavro esta ata; a                 

ela será anexada a lista de presença e ela será divulgada nos canais de              

comunicação do DCE-UFGD.  
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