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Aos dias dezoito de fevereiro de 2020, às quinze horas, foi feita a primeira chamada para 

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

suficiente. Considera-se para efeitos de quórum a existência de 23 Centros Acadêmicos 

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

de 13 Centros Acadêmicos presentes, atingindo-se então, o quórum de 1/3 das entidades em 

segunda chamada e o CEB é instaurado em caráter deliberativo. Registro de presença dos 

Centros Acadêmicos de: Agronomia (CAAD), Direito - Águia de Haia (CAAH), Medicina - 

Camilo Ermelindo da Silva (CACES), Ciências Contábeis (CACIC), Ciências Sociais - 

Florestan Fernandes (CACISO), Ciências Econômicas (CAECO), Engenharia de Produção 

(CAEP), Geografia - Mario Geraldini (CAGEO), História (CAHisd), Pedagogia – Paulo Freire 

(CAPED), Psicologia – Virgínia Bicudo (CAPsi), Relações Internacionais – Celso Amorim 

(CARI) e Gestão Ambiental (CAFRAN). Ana Elisa Rola 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 Sérgio Felipe 

Barbão Braga, Tainan Fabbri Scalco, Ana Elisa Rola e Jonas da Silva Melo. Em regime de 

votação, a composição da mesa foi aprovada por unanimidade. Ana Elisa, presidenta da 

mesa, deu início a leitura da pauta, sendo ela composta por: Expediente (1), Prestação de 

contas e aprovação (2), Balanço da campanha do DCE (3), Semana de recepção dos 

calouros (4), Trote (5), Intervenção na UFGD (6), Atualização da gestão dos Centros 

Acadêmicos (7), Recomposição dos Órgãos Colegiados (8), Informes gerais (9) e Pauta dos 

Centros Acadêmicos  (10).  Pautas: 1. Expediente: Ana Elisa deu abertura a discussão de 

expediente e proposto pela própria mesa foi sugerido a alteração de ordem da pauta como 

segue: 8, 7, 2, 5, 4, 6, 3. Também pela mesa foi sugerida a adição das pautas: Calendário da 

CEB de 2020 e Saída de membro da Diretoria do DCE. Valesca Leão (CAAH) sugeriu a 

adição da pauta Criação de comissão de acompanhamento da Biblioteca da FADIRI. Elias 

Souza (CACISO) sugeriu a adição de pauta Assistência Estudantil. Encerrada a discussão, 

abriu-se regime de votação em bloco, sendo o expediente aprovado por unanimidade. 



Recomposição dos Órgãos Colegiados: Jonas Melo deu esclarecimentos quanto ao 

procedimento de recomposição das vagas de representantes discentes nos órgãos 

colegiados, requisitando a indicação de três acadêmicas (os) para compor a Comissão 

Eleitoral Mista de Representantes Discentes. Aberto as candidaturas, Ana Elisa Rola (DCE), 

Maria Tereza Feitosa (CARI) e Valesca Leão (CAAH) se candidataram. Não havendo mais 

inscritos, foi aberto regime de votação para composição da comissão, sendo aprovado por 

unanimidade. Tainan Scalco deu indicativo de pauta para recomposição da Câmara de Ensino 

de Graduação para a próxima reunião do CEB. Atualização da gestão dos Centros 
Acadêmicos: Aberta a discussão, Maria Tereza (CARI), Alice (CAEP), Adriely (CACIC), José 

Maurício (CAECO), informaram a nova gestão de seus respectivos Centros Acadêmicos que 

foram eleitas no último semestre. Mariana (CAAD), (CAHisd), Vinícius (CACES), Elias 

(CACISO), Jonas (CAPED), Ana Luiza (CAPSI), Anderson (CAGEO) e José Maurício 

(CAECO) informaram que seus respectivos Centros Acadêmicos vão realizar eleições para 

suas diretorias esse semestre. Tainan (DCE) informou que o Centro Acadêmico de 

Engenharia Agrícola vai ter sua primeira gestão eleita no dia seguinte. Prestação de Contas: 
Sérgio (DCE) apresentou a prestação de contas do DCE, publicada anteriormente, e não 

havendo nenhuma discussão, foi aberto regime de votação e a prestação de contas foi 

aprovado por unanimidade. Trote: Ana Elisa iniciou a discussão da pauta por meio da leitura 

da nota publicada pelo DCE sobre trote violento e informou sobre denúncias recebidas de 

calouros do curso de Zootecnia e Engenharia Civil. Elias (CACISO) propôs de a Diretoria do 

DCE ficar responsável de realizar alguma atividade de conscientização nos cursos referidos, 

com apoio de seus respectivos Centros Acadêmicos. Sérgio (DCE), complementando, sugeriu 

que a atividade integrasse os calouros e calouras também, para evitar que o trote violento se 

repita. Jonas (DCE), complementando, sugeriu que os coordenadores dos cursos também 

fossem responsabilizados pela conscientização da pauta e encaminhamento das denúncias. 

Raynne (DCE), complementando, sugeriu convidar os coordenadores para a atividade que 

será realizada. Semana de Recepção: Os Centros Acadêmicos de Medicina, Pedagogia, 

Relações Internacionais, Ciências Contábeis, Direito, Gestão Ambiental, Engenharia de 

Produção, Geografia e Psicologia, por meio de seus representantes, relataram suas 

atividades de recepção dos calouros e calouras. Jeison (CAFRAN) relatou dificuldade na 

comunicação com a coordenação no planejamento das atividades. José Maurício (CAECO) 

convidou o DCE para se apresentar para os calouros. Mariana (CAAD) relatou que o trote 



violento está enraizado na cultura de recepção dos calouros do curso e convidou o DCE para 

se apresentar para os calouros. Os Centros Acadêmicos de Psicologia e Gestão Ambiental 

relataram superações na cultura de trote violento. Balanço da Eleição do DCE: Aberto para 

discussão sobre a pauta, Tainan (DCE) relembrou sobre o processo disciplinar imputado pela 

Comissão Eleitoral às chapas concorrentes, e sobre a decisão do CEB sobre o caso, 

reiterando o compromisso de prever penalizações para fraudes cometidas durante as 

eleições. Intervenção na UFGD: Ana Elisa (DCE) relatou a imobilização dos professores 

sobre a pauta e pediu mais conscientização sobre a intervenção. Raynne, Tainan e Jonas 

explanaram situações atípicas por conta da intervenção. Não houve propostas de 

encaminhamento. Calendário de reuniões do CEB: Jonas (DCE) apresentou a propostas de 

datas para reuniões do Conselho no ano letivo de 2020. Sendo no mês de março dia , abril 

dia , maio dia , junho dia , agosto dia , setembro dia , outubro dia , e novembro dia  . Foi 

requisição de alteração do dia 20 de outubro pelo CAECO, no entanto, a mesa justificou a 

impossibilidade de adiamento por conta do processo eleitoral do DCE para gestão de 2021. 

Em regime de votação, o calendário foi aprovado por unanimidade. Foi requerido pela mesa 

encaminhamento de alteração do horário da primeira chamada das reuniões para 16:30. 

Posto em votação, o novo horário foi aprovado por unanimidade. Comissão de 
Acompanhamento da Construção da Biblioteca da FADIRI: Posto em discussão, Valesca 

(CAAH) explanou o requerimento de constituição da comissão, propondo ser composta por 3 

membros. Aberto para candidaturas, Yasmin (DCE), Valesca (CAAH) se inscreveram. O 

Centro Acadêmico de Relações Internacionais se responsabilizou pela indicação do terceiro 

membro. Aberto regime de votação, a composição foi aprovada por unanimidade. Saída de 
membro da Diretoria do DCE: Felipe (Geografia) justificou seu pedido de saída da gestão, e 

Ana Elisa (DCE) justificou o pedido de saída do Lucas (Medicina). Assistência Estudantil: 
Elias explanou sobre a pauta, foram postas situações sobre moradia estudantil e a 

necessidade de garantia desse direito assim que realizada a matrícula. Pauta dos CAs: 

Mariana (CAAD) solicitou ao DCE indicação para membros do Conselho Gestor da Fazenda 

Experimental. Tainan (DCE) requereu que fosse encaminhado ao DCE o regulamento da 

Fazenda Experimental para averiguar o procedimento. Às dezessete horas, a reunião do CEB 

foi encerrada. Sem mais nada a tratar e nem a relatar, eu, Jonas da Silva Melo, 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.


