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Aos dias dez de março de 2020, às quatro horas e quarenta minutos, foi feita a primeira chamada para                   

verificar a quantidade de entidades presentes na reunião do CEB, havendo quórum suficiente.             

Considera-se para efeitos de quórum a existência de 23 Centros Acadêmicos ativos na UFGD.              

Constando-se representantes de 13 Centros Acadêmicos presentes, representando o quórum de 1/3 das             

entidades em primeira chamada, o CEB é instaurado em caráter deliberativo. Registro de presença dos               

Centros Acadêmicos de: CALET (Vitoria Campos), CACES (Altair Beirelles) ,CAPSI (Sérgio           

Barbão), CAEAGRI (Tony Jefferson), CARI (Maria Tereza Gonçalves), CAPED (Daniely Honorato),           

CACD (Layra Moraes), CAEM (Alan Artigas), CAEP (Beatriz Zanon), CAGEO (Vitor Dantas),            

CAFRAN (Maria Vitória Guimarães), CAEA (Dalice Rui), CACISO (Rayssa Pedroso), CAECOM           

(Wellington Lucas), CAECO (José Maurício), CACIC (Adriely dos Santos Nunes), CAHisd           

(Heriques Silva dos Santos) e CAAD (Mariana Manzato). Karine Yumi deu abertura a reunião e abriu                

inscrição de representante dos Centros Acadêmicos para composição da mesa, conforme o Estatuto.             

Não havendo inscrições foi proposta a composição da mesa por Ana Elisa Rola Rodrigues, Jonas da                

Silva Melo e Karine Yumi, todos integrantes do DCE. Em regime de votação, a composição da mesa                 

foi aprovada por unanimidade. Karine Yumi, presidenta da mesa, deu início a leitura da pauta, sendo                

ela composta por: Expediente (1), Aprovação da Ata do dia 18/02/2020 (2), Prestação de Contas e                

Aprovação (3), 18M (4), Pautas dos Centros Acadêmicos (5); Reunião com a Prefeitura Universitária              

(dia 13/03, sexta-feira, às 14h) (6); Eleição dos representantes discentes (7); Fazenda Experimental             

(8); Informes gerais (9). Expediente (1): Vitor Dantas (CAGEO) sugeriu que o Coletivo NegrAção              

seja apresentado e institucionalizado durante a CEB e que isso seja considerado uma nova pauta. Ana                

Elisa (DCE) sugeriu a adesão de pauta para falar sobre Saídas e Entradas de Novos Membros na                 

Diretoria do DCE UFGD. Foi sugerido também a inclusão da pauta sobre o Seminário de Formação                

Política do DCE. Encerrada a discussão, abriu-se regime de votação em bloco, sendo o expediente               

aprovado por unanimidade. Jonas (DCE) propôs a retirada de pauta da Aprovação da Ata da última                

CEB porque a Diretoria não conseguiu publicizar a Ata com antecedência para a leitura prévia dos                

CAs, sugerindo que seja pauta para a próxima CEB após os CAs terem acesso, e assim ponderarem                 

questões e finalmente ser votada sua aprovação ou não. A proposição foi votada e aprovada por                

unanimidade pelos CAs. Prestação de contas (2): A prestação de contas foi feita pelo Jonas (DCE) e                 



aprovada por unanimidade entre os CAs. Foi colocado em votação pela Karine Yumi (DCE),              

presidenta da mesa, a aprovação das falas dos demais estudantes que não participam de CAs e são                 

autônomos. Foi aprovada em unanimidade pelos CAs. 18M: Durante a pauta do 18M foi discutido a                

importância da mobilização deste dia nacional de lutas que está sendo chamado nacionalmente. O              

encaminhamento que o DCE pensou é realizar uma Assembleia na próxima quinta-feira, dia 12 de               

março, para discutir se os estudantes devem paralisar ou não no dia 18. O DCE se comprometeu a                  

mandar ofícios para as diretorias da Universidade para que ocorra a possível liberação dos estudantes               

para suas participações na Assembleia, que ocorrerá dia 12 de março. Após o decidido que o horário                 

poderia ser às 18:30 para primeira chamada, o argumento principal foram os estudantes do período               

noturno terem maior possibilidade de participação, dando enfoque às licenciaturas. Foi aprovado pela             

maioria dos CAs. Favoráveis: CAECO, CALET, CACISO, CACES, CACIC, CARI, CAPED, CACD.            

CAGEO, CAEA, CAHisd e CAPSI. 3 CAs se abstiveram: CAECOM, CAEP e CAEAgri, Karine              

(DCE) perguntou o porquê das abstenções, o que recebeu como resposta foi que os estudantes do                

período diurno já estariam a dois períodos na Universidade e isso resulta o cansaço e a possível não                  

participação dos mesmos. Pautas dos Centros Acadêmicos (4): Maria Tereza disse que o CARI irá               

realizar uma extensa programação no mês de março para falar sobre o mês das mulheres. O CARI                 

também irá arrecadar alimentos em parceria com o CAAH, colocando um ponto de coleta no Centro                

de Convivência, as doações serão destinadas ao CRAS da Bororó. Foi aprovado o apoio dos demais                

CAs ao CARI por unanimidade e a ajuda do DCE para divulgar as iniciativas do CA. Reunião com a                   

Prefeitura Universitária (5): Nesta pauta deliberamos cobrar o prefeito sobre colocar fraldários no             

banheiro da FAED e negociar sobre o Mural do DCE para recados e divulgações aos estudantes de                 

forma física e reivindicar o espaço físico do DCE no Centro de Convivência. Vitória do CALET falou                 

sobre os fraldários serem uma reivindicação de todos os CAs para que todos os blocos sejam                

beneficiados com este direito, e que os banheiros masculinos também possuam fraldário. Lilian falou              

sobre a situação precária da moradia estudantil, sobre o racionamento de água e o espaço físico que                 

está muito ruim. Lilian propôs que esta seja uma das pautas a serem discutidas na Assembleia Geral.                 

Vitor do CAGEO disse que os ônibus do transporte da aldeia Jaguapiru e da Bororó até a                 

Universidade está vindo e voltando superlotado e os estudantes estão trafegando em pé. Dalice do               

CAEA reclamou sobre o calor no Bloco D, e cobrou mais uma vez a arborização, que o DCE já havia                    

cobrado em reunião prévia com a Prefeitura Universitária um tempo atrás. Lilian falou sobre os               

pontos escuros na Universidade e o perigo que neles habitam. Gabi falou sobre o ponto de carona que                  

é mal iluminado e deve existir uma cobertura para os estudantes que ficam ali. O DCE já cobrou as                   

questões de arborização e iluminação com a Prefeitura Universitária e disse que irá reforçar todos os                

pontos expostos nas falas anteriores. Pauta dos Representantes Estudantis (6): Os interessados em             

compor a CEG: Rayssa Pedroso, Vitor, Felipe Adolfo, Heriques, Jeison, Jean, Maurício (Suplente),             



Mariana (Suplente), Jonas (Suplente), Lilian, Maria Vitoria (Suplente), Vitória e Adrian. Estes nomes             

foram aprovados em unanimidade pelos CAs presentes. Fazenda Experimental: Mariana (CAAD)           

titular e Elsa (Gestão Ambiental) suplente, são as representantes estudantis na Comissão da Fazenda              

Experimental. 12 CAs foram favoráveis e 2 CAs se abstiveram. Pauta da apresentação do Coletivo               

NegrAção (7): Os membros do Coletivo NegrAção apresentaram o coletivo e sua proposta, a partir da                

fala da estudante Jee (Geografia). O Coletivo, em nome de Jee (estudante de Geografia) pede para que                 

o CEB aprove o Coletivo como uma entidade de base e que tenha direito a voz e voto. A diretoria do                     

DCE UFGD respondeu verificando mediante consulta do Estatuto do DCE que apenas entidades como              

Diretórios Acadêmicos e Centros Acadêmicos tem o direito a voto concebido em CEBs, uma vez que                

esse trata se do Conselho de Entidades de Base. O direito a voz é de todos os estudantes,                  

inerentemente, sendo ou não de qualquer Centro Acadêmico. O direito a voto, no entanto, cabe apenas                

às entidades de base, de acordo com o Estatuto do DCE aprovado em Assembleia Geral no ano de                  

2019. *O Estatuto está disponível no blog do DCE para acesso à todos os e as estudantes, é uma rede                    

oficial de comunicação do DCE. O Coletivo por mais que seja uma base do movimento estudantil não                 

configura uma dessas entidades de base porque trata-se de um movimento social que abrange mais               

pautas do que apenas o movimento estudantil. Não é um CA ou DA que representa apenas uma                 

categoria de estudantes (estudantes de um curso específico, no primeiro caso e estudantes de uma               

faculdade específica unidos em um DA, no segundo caso). Jonas (DCE) expõe que o Estatuto prevê                

apenas a criação de comissões, e que a necessidade de institucionalização recairia em um vínculo do                

DCE com o Coletivo, e supõe que não seja essa a intenção do Coletivo. Karine (DCE) diz que é                   

preciso manter a autonomia do Coletivo e que o Coletivo não pode ser ligado ao DCE por essa                  

implicação, que a necessidade que o Coletivo traz de ser aprovado e reconhecido em CEB é algo                 

simples de acontecer, ela parabeniza então o Coletivo pela iniciativa necessária e faz a ressalva de que                 

talvez ser amarrado à instituições e entidades pode ser uma coisa ruim ao Coletivo. Karine ainda diz                 

que os CAs geralmente apoiam as iniciativas que são trazidas ao espaço da CEB e que ela duvida                  

muito que as iniciativas e demandas do Coletivo não sejam atendidas mesmo que eles não sejam uma                 

entidade de base. Foi tirado então, como indicativo, adicionar a pauta do coletivo em relação à                

institucionalização e o direito a voto no próximo CEB, o DCE UFGD se compromete a estudar as                 

burocracias necessárias para que isso se torne real da melhor maneira e se reunir com o Coletivo de                  

maneira horizontal para a melhor resolução da questão. Os CAs presentes foram favoráveis a retirada               

de pauta do Coletivo NegrAção com o indicativo decidido e os membros do Coletivo que estavam                

presentes também acharam uma boa proposta. Informes Gerais: Sérgio do CAPSI informou que o              

Estatuto do CAPSI está sendo feito e na próxima semana haverá uma aprovação do Estatuto e entrarão                 

em processo eleitoral. Felipe do CACISO disse que a eleição do CACISO ocorrerá dia 10 de abril.                 

Eles estão em processo eleitoral. A comissão eleitoral é quem está representando o curso no momento                



(nesta CEB). Às dezessete horas e vinte minutos, a reunião do CEB foi encerrada. Sem mais nada a                  

tratar e nem a relatar, eu, Ana Elisa Rodrigues, 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. 

  

  

 


