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ATA 

Ao dia nove de julho de 2020, às dezoito horas e quarenta minutos, estavam reunidas as Entidades de 1 

Base do Diretório Central dos e das Estudantes da UFGD, de forma remota, através da plataforma 2 

Google Meet. Foi feita a primeira chamada e havendo quórum (mínimo de 8 CAs) foi dado início a 3 

reunião mensal do Conselho de Entidades de Base. Considera-se para efeitos de quórum a existência 4 

de 24 Centros Acadêmicos ativos na UFGD. Presentes representantes de Centros Acadêmicos, 5 

havendo quorum suficiente, citado acima, das entidades em primeira chamada, o CEB foi instaurado 6 

em caráter deliberativo. Registro de presença dos Centros Acadêmicos em conjunto com seus 7 

representantes: Vitória Campos Belo - CALET, Igor de Almeida Balduino Leite - CACES, Heloise 8 

Nantes - CAEAQ, Wellington  Lucas - CAECOM, Vitor Dantas - CAGEO, Heriques Silva dos Santos 9 

- CAHISD, Mariana Manzato Tebar- CAAD, Thalita Rezende- CAEP, Fernanda Ferreira R Rosa - 10 

CARI, Adriely dos Santos Nunes - CACIC, Gisely Theodoro de Alencar - CACISO, Valesca Leão - 11 

CAAH, José Maurício de Oliveira Nava - CAECO, Beatriz Gabriele Rodrigues - CAAC, Daniely 12 

Honorato - CAPED, Josiane Gonçalves da silva - CALEDUC. A mesa foi composta por Tainan 13 

(DCE), Ingrid (DCE) e Jonas (DCE). Declarado aberta a reunião, Tainan (DCE) convoca Ana Elisa 14 

(DCE) para explicar a metodologia da reunião online considerando as sugestões propostas pelos CAs. 15 

Ana Elisa relembra a última reunião que também aconteceu de forma online, explica que a Ingrid é 16 

responsável pelas inscrições de fala, ao qual cada inscrito tem quatro minutos para finalizar, sendo 17 

que ela, Ana Elisa, será responsável por cronometrar. Também explicou que o Jonas (DCE) e a Julia 18 

(DCE) são responsáveis por redigir a ata. Heriques (CAHISD), pelo chat, questionou se a votação 19 

continuará como no CEB anterior. Ana Elisa respondeu que a votação continuará por meio de 20 

manifestação contrária ou absenta, não sendo necessário manifestações favoráveis. Não havendo 21 

outras manifestações, a metodologia da reunião foi aprovada por consenso. 1. Expediente: Tainan 22 

(DCE) coloca que a pautas da reunião foram levantadas por meio de consulta prévia aos CAs, passa 23 

a ler pautas, explica a funcionalidade do expediente e abre discussão. Não havendo discussão sobre 24 



o expediente, foi posto em votação e aprovado por consenso. 2. Aprovação da Ata do CEB de 25 

Junho: Aberta a discussão sobre a pauta, Julia (DCE) deu explicações quanto a ata da CEB de Junho, 26 

colocando que a ata foi previamente disponibilizada no site do DCE. Ana Elisa explica que foi feito 27 

as correções propostas pelos CAs. Heloise (CAEP) questionou se ainda serão coletadas assinaturas 28 

para a referida ata. Jonas (DCE) esclareceu que como a ata está sendo apreciada nessa reunião, não 29 

vai ser necessário as assinaturas dos Centros Acadêmicos. Não havendo mais inscrições, a ata foi 30 

aprovada por consenso. 3. Aprovação da Prestação de Contas do Mês de Junho: Júlia (DCE) deu 31 

esclarecimento quanto aos gastos do DCE no mês de junho, relatando o saldo anterior de R$ 565,01, 32 

uma entrada de R$ 64,00 referente ao empréstimo do CAPSI para o DCE, e uma saída de R$ 344,00, 33 

sendo R$ 20,00 para pagamento do empréstimo e R$ 324 para custeio do site do DCE. Explicou que 34 

o plano de manutenção do site tem validade de 2 anos, sendo de muita importância para comunicação 35 

do DCE. Também agradece ao CAPSI pelo empréstimo para custear o site. Tainan (DCE) reforça o 36 

agradecimento, e ressalta a importância do site para a comunicação com a comunidade e as 37 

campanhas e transparência que ele possibilita. Não havendo discussão, a prestação de contas é 38 

aprovada por consenso. 4. Informes: Ana Elisa (DCE) informa que o Comitê de Defesa Popular, o 39 

qual o DCE é membro, recebeu uma doação de 1000 cestas básicas para as Aldeias Indígenas de 40 

Dourados, vindas do Rio de Janeiro, por meio da ADUF. Ana Elisa informa que Karine (DCE) está 41 

no momento ajudando a receber a doação. Informou também que o Comitê de Defesa Popular assinou 42 

um outdoor em repúdio ao Governo Bolsonaro diante da situação sanitária e social do Brasil perante 43 

a pandemia de COVID-19. Vitor Dantas (CAGEO) convida todos a participarem do Comitê de Base 44 

em mobilização contra o ensino remoto, contra a precarização do trabalho docente e da educação e 45 

por toda a exclusão que esse processo resulta. Josiany (CALEDUC) afirma que parte dos estudantes 46 

está pensando que essa proposta do RAE vai ser positiva e possibilitará que eles se formem mais 47 

rapidamente e que é difícil fazer com que alguns estudantes compreendam o quanto será prejudicial 48 

o Ensino Remoto para a maioria dos estudantes. Vitória (CALET) informou que o CALET tem se 49 

mobilizado para boicotar o ensino remoto imposto pela intervenção e convida os presentes a aderir 50 

ao boicote. Informou que foram enviados e-mails para a PROAE questionado acerca da 51 

obrigatoriedade para os bolsistas da UFGD de se matricular nas disciplinas do RAE. A PROAE 52 

respondeu que as disciplinas são facultativas para todos. Heriques (CAHISD) informou que seu CA 53 

também enviou um e-mail para a PROAE e obteve a mesma resposta. Comunicou que o CAHISD irá 54 

entrar em processo de eleição. Informou que o CA também está se organizando para explicar para os 55 

alunos de História sobre o que é o ensino remoto, em uma mesma perspectiva de informar a 56 

precariedade do ensino e da sua não obrigatoriedade. Altair (CACES) informou que os alunos de 57 

Medicina também se encontram desinformados sobre as condições do Regime Acadêmico 58 



Emergencial e que compartilham da preocupação da coordenação do curso com a possibilidade de 59 

um internato à distância. Ana Elisa (DCE) convidou os CAs para a reunião com a PROAE dia 13 de 60 

julho. Falou da grande adesão da campanha Nenhum Estudante Fica Para Trás realizada pelo DCE e 61 

pela APG e convidou os estudantes para aderirem a campanha. Informou que, a partir da campanha, 62 

a Defensoria Pública da União em Dourados (DPU) pediu esclarecimentos para a reitoria da UFGD 63 

acerca do Regime Emergencial e que estamos aguardando que a interventora responda. Tainan (DCE) 64 

ressaltou que haverá pauta sobre o ensino remoto mais a frente e que quem tiver mais informes sobre 65 

outras pautas pode se inscrever. Não havendo inscrições, nem encaminhamento, encerrou-se a pauta. 66 

5. Conselhos Superiores: Jonas (DCE) comunicou que os coordenadores de curso e de pós-67 

graduação fizeram uma mobilização pelo retorno da Câmara de Ensino de Graduação e a Câmara de 68 

Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa. Relatou que o DCE se mobilizou para denunciar o fato de que 69 

os órgãos colegiados não estão se reunindo, e também acompanhou todos os recursos feitos para que 70 

as reuniões dos Conselhos voltem a acontecer. Ressalta que o COUNI não é realizado desde março 71 

de 2020, afirma que a atual gestão é autoritária e ditadora, pois tira o poder de um órgão que é 72 

democrático, como os Conselhos, para tomar decisões importantes da Universidade de forma 73 

unilateral. Informou que o levantamento feito pelo DCE e APG demonstrou que a UFGD é a única 74 

universidade do Brasil que não discutiu os impactos da pandemia com a comunidade acadêmica. 75 

Tainan (DCE) ressaltou que os Conselhos Superiores são um espaço de disputa e de discussão 76 

mínima, mas é necessário fazer uma leitura crítica, uma vez que os estudantes têm apenas 3 cadeiras 77 

no COUNI e no CEPEC, sendo aproximadamente 8 mil estudantes, ou seja, não há paridade de 78 

representação. Afirmou que a não discussão dos impactos da pandemia reflete o projeto da reitoria 79 

interventora aliada ao MEC, governo federal, no genocídio vigente em nosso país. Heriques 80 

(CAHISD) relatou a situação da Câmara de Ensino de Graduação (CEG), onde muitos coordenadores 81 

de curso se calam diante da não convocação de reuniões. A partir de sua experiência como 82 

conselheiro, informou que sem reuniões da CEG não é possível dar andamento em pautas essenciais 83 

para o andamento do curso dos alunos. Manifesta sua preocupação em relação à não realização da 84 

CEG durante o RAE. Ana Elisa (DCE) retomou a fala de Tainan e afirmou que acredita na 85 

importância da realização de reuniões dos Conselhos Superiores, e que é necessário exigir que estes 86 

conselhos ocorram, pois são um dos poucos espaços democráticos que os estudantes têm. Afirmou, 87 

também, que não têm ilusões acerca de mecanismos de "democracia" burguesa. Relatou sua 88 

experiência como representante discente do Conselhos de Curadores, que é o Conselho que aprova 89 

todas as contas e gastos da Universidade. Expressou grande preocupação em relação às contas da 90 

Universidade, pois como as reuniões não estão acontecendo, as contas não estão sendo avaliadas pelas 91 

pessoas que foram eleitas para avaliá-las. A reitora está aprovando tudo em ad referendum e isso 92 



configura improbidade administrativa. Tainan (DCE) afirmou que é necessário que os espaços sejam 93 

ocupados, para que possamos reivindicar mais para os estudantes e atender a demandas imediatas, 94 

que definem a permanência de muitos estudantes. Afirmou que nenhum Conselho Superior está 95 

acontecendo. Apontou a irregularidade do Comitê Operativo Emergencial (COE) que não foi 96 

instituído pelo COUNI. 6. Ensino Remoto e Campanha #NenhumEstudanteFicaPraTrás: Tainan 97 

(DCE) falou sobre a repercussão da Campanha na comunidade e na mídia. Josiany (CALEDUC) 98 

afirmou que o Ensino Remoto representa a separação dos estudantes do debate e acredita que realizar 99 

disciplinas de forma remota iria trazer um prejuízo grande para a formação pois, não há espaço para 100 

discussões e reflexões em grupo acerca dos conteúdos. Afirmou que o Ensino Remoto representa a 101 

precarização do ensino e, também, a exclusão de alunos indígenas, quilombolas e que residem em 102 

assentamentos. Ressaltou a importância da mobilização e articulação contra o Ensino Remoto. 103 

Informou que muitos de seus colegas da LEDUC não puderam participar do CEB, pois não têm 104 

internet ou celular. Mariana (CAAD) afirmou que a proposta para o RAE é ineficaz e prejudica os 105 

alunos que estavam prestes a se formar ou que precisavam de poucas disciplinas para se formar, pois, 106 

por uma falha da reitoria, estes estudantes terão sua conclusão de curso adiada. Heriques (CAHISD) 107 

explicou que o ensino remoto é essencialmente precarizado, e não é necessário ser um estudante de 108 

licenciatura para saber que o ensino precisa ser humanizado. Colocou que todos os presentes 109 

compõem o movimento estudantil e foram democraticamente eleitos. Afirmou que o CAHISD se 110 

coloca contrário ao ensino remoto. Relatou que os vídeos publicados pela reitoria e outros 111 

documentos carecem de fonte e didática. Karine (DCE) começa relatando o dilema de pessoas sem 112 

capacitação alguma em licenciatura defendendo o ensino remoto em comunicações do DCE. Pede 113 

apoio coletivo para que tais comentários não ganham força. Defende que a extensão ocupa um espaço 114 

privilegiado no momento para pensar a função social da universidade perante a pandemia. Pede apoio 115 

dos CAs e estudantes nas campanhas de solidariedade que estão acontecendo na cidade. Pede também 116 

que os CAs se atentem às datas para que não haja sobreposição de eventos promovidos pelo 117 

movimento estudantil, assim como a unidade do movimento estudantil também como classe 118 

trabalhadora. Ana Elisa (DCE) começa se apresentando, informa que compõe o DCE e também o 119 

coletivo RUA, e começou a leitura de uma carta sobre ensino remoto veiculado internamente pelo 120 

coletivo, encaminhando propostas para a pauta. Entende que o momento requer unidade no 121 

enfrentamento da pandemia, nas diversas frentes possíveis pela universidade pública. Relembra o fato 122 

de estarmos situação em região fronteiriça, com grande quantidade de comunidades indígenas e 123 

assentamentos, apontando a peculiaridade do Mato Grosso do Sul nesse momento. Diante disso, diz 124 

ser importante que façamos exigências diante da eminência do ensino remoto. Ana Elisa propõe os 125 

seguintes encaminhamentos: a Universidade deve unir forças para acabar com a pandemia das mais 126 



diversas formas, ensino, pesquisa, extensão e ações solidárias; não podemos ser penalizados pelo 127 

coronavírus, não podemos aceitar adoecimento mental, sobrecarga de atividade avaliativas e 128 

perseguição dos professores; devemos defender que o próximo semestre seja iniciado apenas quando 129 

superarmos o coronavírus e segundo a OMS e secretaria de saúde do estado; devemos exigir a 130 

construção estudantil do calendário acadêmico em regime normal; e exigir a volta dos conselhos 131 

superiores. Finaliza reforçando que é muito importante rever o rumo da campanha e dar novos 132 

encaminhamentos. Beatriz (CAPSI) informa que os professores de Psicologia estão orientando os 133 

alunos a não se matricular no RAE, e vão limitar a quantidade de vagas ofertadas nas disciplinas. 134 

Sugere que os demais CAs se coloquem a pressionar a coordenação e os professores para que isso 135 

ocorra em todos os cursos. Vitória (CALET) informa que em orientação da presidente da comissão 136 

de estágio do curso de Letras, os cursos não disciplinados pelo Conselho Nacional de Educação não 137 

podem oferecer o estágio obrigatório durante a pandemia, e que esse é o caso de todos os cursos da 138 

UFGD. Finaliza reforçando o boicote das matrículas, sendo uma forma expressiva de denunciar a 139 

exclusão promovida pelo ensino remoto. Karine (DCE) questionou sobre o planejamento da 140 

campanha de boicote das matrículas. Vitória (CALET) respondeu que só houve a orientação para que 141 

os alunos não se matriculem, mas que, no entanto, há uma preocupação com a obrigatoriedade em 142 

relação aos bolsistas. Informou que os professores se sentem tranquilos quando a iniciativa de boicote 143 

por não haver consequência nem para os professores nem para os alunos, mas que ainda é necessário 144 

o planejamento dessa iniciativa. Karine (DCE) repassa o relato de uma professora sobre a 145 

obrigatoriedade da oferta por parte do corpo docente, e relata sua preocupação com a precarização do 146 

trabalho docente. Defende como forma de resistência o boicote das disciplinas e propõe que os 147 

estudantes gravam vídeos relatando a pressão de cursar o RAE. Pede que sejam compartilhados os 148 

vídeos e outros materiais produzidos pelas campanhas contra o ensino remoto. Tainan (DCE) relata 149 

a imposição do ensino remoto na UEL e propõe que seja feita uma live com o DCE UEL sobre a 150 

situação das duas universidades. Reforça a importância dos espaços de discussão e debate sobre o 151 

Ensino Remoto. Ressaltou que é importante que os CAs chamem os estudantes de seus cursos. 152 

Defende que a campanha contra o ensino remoto seja nacionalizada para ampliar o vínculo com outras 153 

entidades e aproveitar os conhecimentos e experiências produzidas sobre o tema. Propõe que o debate 154 

seja feito localmente, pensando os impactos dessa decisão sobre a realidade de cada curso. Heriques 155 

(CAHISD) propõe que seja provocado um posicionamento oficial em relação aos bolsistas, já que, 156 

diante da situação de intervenção e anormalidade institucional, o e-mail não é suficiente para garantir 157 

o posicionamento.  Enfatizou o pedido da Karine de fortalecer a comunicação das entidades, com o 158 

apoio em compartilhamentos e outros engajamentos digitais, para combater o discurso conservador. 159 

Lucrécia (CA Artes Cênicas) informou que o CA estava inativo, mas voltou às atividades 160 



recentemente. Fez um repasse da carta que o CA escreveu se posicionando contra o ensino remoto. 161 

Informou que o CA escreveu uma carta aberta apoiando a campanha 162 

#NenhumEstudanteFicaParaTrás. Relata que irão fazer uma atividade para conversar com os alunos 163 

em relação ao boicote das matrículas no RAE. Eduardo (CAPsi) relatou que, apesar de ser calouro, 164 

considera muito importante o espaço de debate, ressaltando a importância da fala da Josiany da 165 

LEDUC. Defende que o ensino remoto, como já foi exposto, serve para aumento da exclusão e futura 166 

privatização da universidade, e que é importante que ocupamos os espaços de decisão, porque a 167 

universidade é nossa, dos estudantes. Tainan (DCE) relembra o papel do CEB como espaço das 168 

entidades, para fiscalizar e guiar os trabalhos do DCE. Diz que o espaço para encaminhamentos está 169 

se encerrando e questiona se mais alguém tem algo a falar. Altair (CACES) se diz surpreso que tenha 170 

alunos que se posicionam a favor do ensino remoto como está sendo imposto pela reitoria, ou de 171 

qualquer outra forma. Jeison (Gestão Ambiental, Comissão da Moradia Estudantil) colocou que é 172 

importante que a não obrigatoriedade do RAE para os bolsistas seja documentado, ainda mais para 173 

os estudantes da moradia que enfrentam diversas dificuldades de permanência. Colocou que o edital 174 

de auxílio de acesso à internet não contempla os estudantes da moradia estudantil, pois a internet da 175 

rede EDUROAM é fraca e não suporta a demanda para estudos. Heriques (CAHISD) disse que a falta 176 

de informação facilita a aceitação da oferta precária de ensino, e que a intervenção e o governo 177 

promovem esse falta de informação. Relatou sua incompreensão com os estudantes que aceitam o 178 

ensino remoto, mas não entendem a situação precária de trabalho e desemprego que se passa no Brasil. 179 

Karine (DCE) afirmou que a precarização do ensino acompanha a precarização do trabalho. O ensino 180 

remoto, e toda a política neoliberal de precarização do ensino, fortalece esse movimento. Heloíse 181 

(CAEAQ) relembrou a fala da Mariana (CAAD), relatando a falta de interesse dos estudantes em 182 

participar da reivindicação da categoria estudantil, e que em o RAE que visa ofertar o ensino 183 

especialmente para os formandos, não deu conta de ofertar disciplinas essenciais para que isso ocorra. 184 

Encaminhamentos: Tainan (DCE) enfatiza que é preciso acolher as manifestações favoráveis ao 185 

ensino remoto para que seja aberto um diálogo que promova uma união no enfrentamento, passando 186 

a ler os encaminhamentos apresentados durante o CEB, divididos em blocos de três para serem 187 

abertos para o debate. Os três primeiros encaminhamentos são: 1. Articular movimentos para não 188 

bater datas e horários das atividades; 2. A Universidade deve unir forças para acabar com a 189 

pandemia das mais diversas formas, ensino, pesquisa, extensão e ações solidárias; 3. Não 190 

podemos ser penalizados pelo coronavírus, não podemos aceitar adoecimento mental, 191 

sobrecarga de atividade avaliativas e perseguição dos professores. Aberto discussão para 192 

destaques, Ana Elisa (DCE) propõe revisão da escrita e que os encaminhamentos fossem divulgados 193 

pela Campanha Nenhum Estudante Fica para Trás. Tainan reforça a proposta da Ana Elisa e defende 194 



que é necessário apenas manter o conteúdo. Sem mais inscrições, os encaminhamentos foram 195 

aprovados por consenso. Tainan, portanto, faz a leitura dos próximos três encaminhamentos: 4. 196 

Defender que o próximo semestre seja iniciado apenas quando superarmos o coronavírus e 197 

segundo a OMS e demais órgãos de saúde; 5. Buscar ampliar nossa campanha a nível nacional; 198 

6. Boicote às matrículas; 7. Propor live com DCE UEL sobre boicote e ER. Aberto à discussão, 199 

Josiany (CALEDUC) propõe a inclusão dos movimentos sociais na Campanha contra o Ensino 200 

Remoto. Taiza (CALEDUC) propôs que o debate seja aprofundado em uma perspectiva social, com 201 

a produção de materiais educativos, promovendo o debate sobre o ensino remoto, colocando as 202 

problemáticas da situação, embasando o posicionamento contrário ao ensino remoto. Afirma também 203 

que muitos estudantes ainda não entendem a situação e que esse debate precisa chegar às essas 204 

pessoas. Igor Balduino (CACES) aponta a duplicidade do encaminhamento 4 e encaminhamento 10, 205 

propondo que seja incluído que o retorno com calendário regular seja feito após debate com 206 

comunidade acadêmica. Heriques (CAHISD) propõe, em coerência com o encaminhamento 7, uma 207 

live entre DCE e ADUF para discutir sobre ensino remoto e sobre o RAE, junto com a proposta de 208 

criação de um Instagram unificado para os CAs divulgarem material de campanha contra o ensino 209 

remoto. Karine (DCE) coloca que é importante que seja debatido a possibilidade de greve de todas as 210 

categorias contra a precarização do ensino, caso persista a imposição do ensino remoto. Enfatiza que 211 

não apenas a precarização do ensino, mas também necessário enfrentar a precarização do trabalho 212 

que é imposto aos professores e técnicos. Vitor Dantas (CAGEO), tratando-se do encaminhamento 213 

10, propõe a ampliação dos mecanismos de assistência estudantil que, apesar da suspensão do 214 

calendário, se faz necessário para centenas de estudantes permanecerem na universidade. Josiany 215 

(CALEDUC) ressalta a importância de fortalecer as comunicações entre os CAs e DCE, e a 216 

importância da articulação com os professores, reconhecendo sua autoridade perante alguns alunos. 217 

Eduardo (CAPSI) reforçou a proposta de criação de um veículo de mídia único de mobilização contra 218 

o ensino remoto, considerando que o alcance da mídia em questão tende a aumentar conforme os 219 

diversos movimentos que pautam o mesmo assunto direcionam o seu público para a referida mídia, o 220 

que não necessariamente prejudicaria as outras mídias dos CAs. Também se coloca a disposição de 221 

ajudar em relação ao engajamento em mídia digital. Karine (DCE) informou a realização de uma 222 

oficina “Comunicação na Maracutaia: para virar as redes do avesso”, promovido pela Diretoria de 223 

Comunicação do DCE, sobre a produção de mídia digital no contexto de pandemia, visando 224 

compartilhar o conhecimento sobre o assunto entre os movimentos estudantis. Tainan passa a ler os 225 

últimos três encaminhamentos: 8. Ponto a ponto, debater o ER pensando seu curso e expondo aos 226 

demais estudantes; 9. Exigir a volta dos Conselhos Superiores; 10. Manter a reivindicação de 227 

suspensão do calendário e devemos exigir a construção estudantil do calendário acadêmico em 228 



regime normal (incluindo a colocação do Vitor Dantas). Taiza (CALEDUC) propôs que o material 229 

seja produzido por pessoas de fora também para debater mais amplamente a condição precária de 230 

certos estudantes. No entanto, enfatiza a necessidade de materiais que debatam mais profundamente 231 

o posicionamento do movimento estudantil, com estudantes que já experienciam o ensino remoto e 232 

jornais que podem levar o assunto para fora da bolha do movimento estudantil. 6. Pauta dos CAs: 233 

Wellington (CAECOM) questionou como os demais CAs estão se organizando para realizar o 234 

processo eleitoral e posse de nova gestão durante o período de pandemia. Gisely (CACISO) informou 235 

que o CA fez uma Assembleia Geral com os estudantes do curso, e a Comissão Eleitoral sugeriu, 236 

como primeira opção, que dessem continuidade ao processo eleitoral que foi iniciado antes das 237 

suspensão das atividades, e como segunda opção, que fosse eleita uma gestão provisória durante a 238 

pandemia. A segunda opção foi a mais votada durante a Assembleia, e foi eleita a gestão provisória 239 

até o fim da pandemia. Ao retorno das aulas presenciais, o processo eleitoral vai ser retomado. Tainan 240 

(DCE) colocou que é importante que seja feito o debate com os estudantes para decidir a situação da 241 

entidade durante a pandemia, e expôs que a Diretoria de Formação Política do DCE serve para ajudar 242 

nessas dificuldades organizacionais impostas pela pandemia. Enfatiza que não tem outra forma de 243 

fazer o debate senão online, e é importante para decidir o futuro da entidade, seja para manter a gestão 244 

atual, eleger uma gestão provisória, ou fazer o processo eleitoral. O DCE, assim como os outros CAs 245 

podem trocar experiências para ajudar nesse processo. Heriques (CAHISD) informou que o CA está 246 

fazendo o processo eleitoral, e diz que essa decisão depende das normativas do próprio CA. Diz que 247 

o CAHISD pauta pelas eleições pela importância do processo democrático, mas é necessário fazer a 248 

discussão em Assembleia Geral, para que todos possam expor sua opinião. Aponta a particularidade 249 

de cada CA para lidar com a situação, e que é importância a transição para manter os espaços e debate 250 

e representação estudantil. No entanto, é essencial que o CA não acabe desativado. Eduardo (CAPSI) 251 

relatou que o CAPsi, por conta do Estatuto, não podia realizar eleição online, e por isso realizou 252 

Assembleia Geral, aprovou o novo estatuto e está, atualmente, em processo eleitoral online. Enfatiza 253 

a importância de que o CA não desative em decorrência dos efeitos da pandemia, e que seja feito o 254 

diálogo com os estudantes. Tainan (DCE) agradeceu a presença de todos e enfatiza que é importante 255 

fortalecer a articulação dos estudantes para a defesa da Universidade. Tony (Física) relembra o 256 

encaminhamento de um veículo unificado de divulgação dos CAs para ressaltar sua importância. Às 257 

22 horas e 31 minutos, a reunião do CEB referente ao mês de julho foi encerrada. Sem mais nada a 258 

tratar e nem a relatar, eu, Jonas da Silva Melo, lavro esta ata. 259 


