
 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENTIDADES DE BASE DO DCE UFGD 

DATA: 27/08/2020 

 

ATA 

Ao dia vinte e sete de agosto de 2020, às dezessete horas (dado o tempo de tolerância para atrasos),                   

estavam reunidas as Entidades de Base do Diretório Central dos e das Estudantes da UFGD, de                

forma remota, através da plataforma Google Meet. Foi feita a primeira chamada e havendo quórum               

(mínimo de 9 CAs) foi dado início a reunião mensal do Conselho de Entidades de Base.                

Considera-se para efeitos de quórum a existência de 25 Centros Acadêmicos ativos na UFGD e um                

terço (9) deles precisa estar presente na reunião do CEB. Constando-se representantes de Centros              

Acadêmicos presentes, representando o quorum suficiente, citado acima, das entidades em primeira            

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

Acadêmicos de: CALET, CAPSI, CAHISD, CARI, CACES, CACISO, CAAC, CAEA, CAEP e            

CAGEO, CAECOM, CAFRAN. A mesa foi composta pela Secretária Geral do DCE como             

presidente, Karine Yumi, diretora de administração como secretária, Júlia Medeiros, e diretora de             

administração como coordenadora de fala, Ingrid Caroli.1. Expediente: Karine (DCE) abre a pauta             

de expediente explicando a metodologia da reunião, e coloca em discussão. Não havendo             

manifestações, a metodologia é aprovada por consenso. Não houve alterações na pauta da reunião.              

2. Informes: Jee (CAGEO) faz informe sobre a Diretoria de Permanência que está ajudando os               

estudantes com as bolsas da PROAE e com a avaliação socioeconômica e também fez o informe das                 

cestas básicas entregues na Moradia Estudantil pelo Comitê de Defesa Popular que o DCE faz parte.                

Ademar (DCE) faz convite para live do DCE intitulada “Domingão Cultural”, que acontecerá no dia               

30 de agosto.Tainan (DCE) informa sobre o GT de assistência aos CAs, que foi criado a partir de                  

demandas dos CAs. Orienta as gestões à entrar em contato com o DCE para ajudá-los. Amanda                

Vendramin (CAPSI) faz informe em relação a Semana Acadêmica de Psicologia que acontecerá dos              

dias 19 à 23 de outubro e faz convite para o evento do agosto lilás que ocorrerá no dia 28/08 às 18                      

 



 

horas. Igor Balduíno (CACES) faz convite para o Café com Prosa que terá tema “Povos Indígenas:                

diversidade, educação e resistência” no dia 6 de Setembro às 19h (DF). Jee faz convite para live                 

“Saúde mental é permanência estudantil: uma conversa sobre como o Ensino Remoto nos afeta” ,               

que será feita em parceria do DCE com CAPsi e Coletivo Negração no dia 31 de agosto às 17h. 3.                    

Aprovação da Ata do CEB de Julho : Julia (DCE) informa que a ata do CEB de Julho foi                   

colocada no site do DCE e no grupo dos CAs para avaliação. Karine coloca a ata em discussão e                   

não havendo nenhuma manifestação a ata é aprovada por consenso. 4. Aprovação da Prestação de               

Contas do Mês de Agosto (retificação da pauta): Julia (DCE) explica que na prestação de contas                

de Agosto não houve nenhuma movimentação no caixa do DCE. Karine coloca em discussão e não                

havendo nenhuma manifestação a prestação de contas é aprovada por consenso. 5. Conselhos             

Superiores: Ana Elisa (DCE) informa que os representantes estudantis do Conselho de Curadores             

não foram convocados e nem avisados da reunião. O Conselho tem a função de aprovar gastos,                

investimentos e contas da Universidade. Na última reunião realizada, os representantes entenderam            

que o mandato estava vencendo, e que a SOC não enviou ofícios para o DCE pedindo novos                 

representantes estudantis. Os estudantes foram tratados como ouvintes na reunião, impossibilitados           

de votar. Informou que os conselheiros deliberaram por não continuar a reunião, por entender que               

era ruim continuar sem uma categoria inteira representada. Informou que foi feita uma articulação              

para garantir representação estudantil por um mês enquanto não tem indicação oficial. O DCE fez               

um ofício indicando os representantes. Jonas (DCE) faz informe sobre o CEPEC o requerimento de               

convocação do CEPEC, de acordo com o regimento que prevê a possibilidade de fazer convocação               

da reunião com a assinatura da maioria dos representantes. O requerimento solicita uma reunião              

extraordinária para discutir o RAE. Maria Tereza (CARI) coloca que o regulamento foi reeditado              

pela Comissão Eleitoral, no entanto alguns pontos específicos são necessários colocar em discussão             

no CEB. Sendo assim, explica que anteriormente era previsto gastos financeiros durante o período              

de campanha, no entanto, dada a situação de isolamento social, e a restrição financeira dos               

estudantes, é possível que os gastos não sejam viável. Ana Elisa (DCE) propõe que seja posto em                 

votação se haverá ou não possibilidade de gastos durante a campanha separado da votação do               

regulamento em si. Ademar (DCE) coloca que, apesar de não ter uma opinião específica, gostaria               

de enfatizar que a promoção de publicações atinge um número extensivo de pessoas. Eduardo              

(CAPsi) falou de sua experiência impulsionando publicações nas redes sociais. Jonas (DCE)            

informa que teremos eleição de representantes de Conselho Superiores e que cada chapa é composta               

por duas pessoas. Coloca a dificuldade de arrecadar verba para campanha e aponta que isso pode ser                 

 



 

injusto entre as chapas. Karine (DCE) concorda com o Jonas e afirma que as vagas de representação                 

estudantil devem ser preenchidas por pessoas responsáveis e comprometidas. Afirma que a            

possibilidade de verba faria com que o processo ficasse mais desigual. Tainan (DCE) fala é               

necessário disposição e compromisso para ser representante discente nos espaços colegiados. Essa            

disposição e comprometimento é confirmada através da disposição da campanha, conversando com            

os estudantes e não gastando com a campanha. Afirma que possibilidade de financiamento             

significaria uma valorização de um tipo campanha que é só das aparências. Karine (DCE) fala de                

sua experiência enquanto conselheira do COUNI. Relata que é trabalhoso e demanda bastante             

tempo ser conselheiro(a). Espera que os representantes sejam pessoas engajadas com o movimento             

estudantil da Universidade e que estejam frequentemente presentes no CEB, para que a comunidade              

acadêmica seja ouvida nos poucos espaços que tem. Jee (DCE) concorda que não é justo a                

financeirização da campanha. Está de acordo com a fala da Karine, é importante que os               

representantes eleitos frequentem o CEB e participem do movimento estudantil. Karine coloca em             

votação a possibilidade financeirização da campanha. Votam contra: CAGEO, CAHISD, CARI,           

CAEA, CAPSI, CALET, CACISO, CAPSI, CACES. Abstenções: CAEP. Nenhum voto a favor.            

Ana (DCE) lê o Regulamento das eleições dos representantes discentes dos Conselhos Superiores             

da UFGD. Jonas propõe alterações nos artigos 23 e 24 do Regulamento (Artigo 23 acrescenta item                

sobre critério de desempate relacionado à candidato maior tempo de curso; Artigo 24 corrige datas e                

apuração dos votos poderá ocorrer diretamente após a eleição, com prazo de 24h para divulgação).               

Heriques (CAHISD) questiona se será necessário fazer uma eleição de emergência caso os             

representantes eleitos se formem durante o mandato. Tainan (DCE) afirma que, caso titular e              

suplente percam vínculo com a Universidade, é preciso que um novo representante seja votado no               

CEB. Heriques (CAHISD) propõe que seja incluído um parágrafo no Regulamento para garantir             

que a chapa seja formada por pelo menos uma pessoa que não irá se formar dentro de um ano.                   

Karine (DCE) afirma que só a recomendação aos candidatos é suficiente. Karine coloca em votação               

o Regulamento eleitoral. Favoráveis: CAGEO, CAEA, CACISO, CALET, CAPSI, CACES,          

CAECOM, CAHISD, CAFRAN, CAEP. Abstenções: CARI, CAAD. Regulamento eleitoral         

aprovado. 6. PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional): Jonas (DCE) explana sobre a            

elaboração do PDI da UFGD. Informa que a Karine (DCE) compõe a comissão gestora da               

elaboração do PDI de 2021-2025. Informa que foi requisitado às unidades acadêmicas a sugestões              

para elaboração do PDI. Ressalta a importância da participação estudantil no processo de             

elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional. Karine explica o que o PDI é um              

 



 

planejamento político, pedagógico e institucional que coloca metas e objetivos da Universidade            

durante um período. Informa sobre a conquista da redução da vigência de Plano de 8 (oito) para 5                  

(cinco) anos que é o tempo que os/as estudantes ficam na Universidade. Elias (CACISO) informa               

que a FCH realizou o Conselho Diretor e ficou decidido que os Centros Acadêmicos da Faculdade                

irão se reunir para discutir o PDI. 7. Continuação da Campanha           

#NenhumEstudanteFicaPraTrás: Tainan (DCE) faz um repasse acerca das lives realizadas no           

último mês que fazem parte da Campanha. Informa sobre a plenária nacional em que foi debatido o                 

Ensino Remoto e a necessidade de articulação das entidades estudantis. Joyce (CA de Gestão              

Ambiental) levanta uma questão sobre a dificuldade de contatar a PROAE Elias (CACISO) faz um               

repasse sobre a reunião do Conselho Diretor da FCH em que ficou definido que técnicos e                

professores realizarão um documento de avaliação do RAE ao final do 2º Módulo. Ana Elisa (DCE)                

informa à Joyce que o DCE está disponível para ajudar os estudantes e mediar a conversa entre                 

discentes e a PROAE. Karine (DCE) manda o link da campanha #NenhumEstudanteFicaPraTrás e             

fala para que as pessoas leiam os materiais desta, caso ainda não tenham lido. Eduardo (CAPsi)                

informa que o CAPsi e CACISO irão realizar um questionário acerca da experiência dos estudantes               

do RAE. Tainan (DCE) faz um repasse sobre os e-mails enviados aos coordenadores de curso               

solicitando números acerca dos alunos matriculados no RAE. Informa que coordenadores não têm             

acesso aos dados dos alunos e das disciplinas, o que é incomum. Apesar da falta de dados, alguns                  

coordenadores afirmaram que a evasão ao longo do módulo é alta. Karine (DCE) reitera que é                

oportuno para a reitoria dificultar o acesso aos dados do RAE. Ressalta que todos os documentos do                 

DCE estão no site e que é importante que todos releiam. 8. Pronunciamento do DCE UFGD sobre                 

suprapartidarismo: Tainan (DCE) explica que ocorreram acusações de que o DCE seria partidário             

e aparelhado pelo PSOL, e que o diretório não é uma entidade autônoma. Informou que teve uma                 

discussão interna da gestão acerca das acusações. Afirma que essas acusações de aparelhamento             

vêm, geralmente, de grupos de direita. Afirma que a gestão atual do DCE se entende como um                 

grupo político suprapartidário, desde seu plano de gestão à atuação. Acredita que não existe uma               

posição “neutra”, e que aqueles que se abstém, estão se colocando a favor do discurso dominante.                

Karine (DCE) afirma que não é filiada a nenhum partido, mas que não acha problemático ser filiado                 

a partido nenhum e, também, que entende o DCE como um grupo autônomo suprapartidário.              

Afirma que o DCE sempre levantou bandeiras e que foi eleito dessa forma. Ana Elisa (DCE) afirma                 

que devemos agir pela politização, com a finalidade de construir uma sociedade mais justa e               

igualitária.Karine (DCE) afirma que o DCE se esforça para estar presente em todos os espaços e                

 



 

que está aberto à críticas e sugestões. 9. Pauta dos CAs:Karine (DCE) dá abertura a pauta dos CAs.                  

Heriques (CAHISD) informa que o CAHISD tem uma nova gestão que foi eleita.  

Às 19 horas e 29 minutos, a reunião do CEB foi encerrada. Sem mais nada a tratar e nem a relatar,                     

eu, Ana Elisa Rola Rodrigues, lavro esta ata.  

 


