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1. EXPEDIENTE 12 

1.1. INFORMES DA PRESIDÊNCIA 13 

1.1.1 Resultado das Eleições CoACE 2013  14 

O Presidente resolve ler os . 15 

1.1.2 III Encontro ProACE 16 

Geraldo Costa Dias Junior informa que em 30 e 31/10 foi realizado o III Encontro da ProACE e reuniu 17 

servidores de todos os campi para discutir assuntos organizacionais, como o Orçamento para 2014 e 18 

necessidades da Pró-Reitoria. 19 

1.1.3 Força tarefa da ProAd 20 

O Presidente informa que a ProACE cedeu o servidor Carlos José Possato, da secretaria-executiva, para 21 

compor uma força-tarefa na Pró-Reitoria de Administração por dois meses. 22 

1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 e 1.1.7 Reuniões FONAPRACE 23 

O Presidente informa que a ProACE participou de reunião do FONAPRACE Região Sudeste, de 02 a 04/10, 24 

na UFES, em Vitória/ES, e lá apresentaram, junto com a Profª Dra. Vera Cepeda, o Observatório Nacional 25 

de Políticas de Assistência, projeto de iniciativa da UFSCar. A Universidade também está capitaneando um 26 

trabalho para a criação de um site onde seja possível coletar informações de credibilidade referentes à 27 

assistência estudantil. 28 

Em seguida, a ProACE solicitou uma reunião extraordinária em Brasília/DF, em 10 de outubro, com 29 

representantes de um grupo piloto composto por 5 IFES, uma de cada região, com a Comissão Nacional do 30 

Fórum de Pró-Reitores e com coordenadores regionais, para tratar das dificuldades encontradas com as 31 

informações do banco de dados disponibilizado.  32 
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O posicionamento deliberado foi apresentado na última reunião do FONAPRACE, ocorrida de 6 a 8 de 33 

novembro em Florianópolis/SC. A UFSCar foi parabenizada pela Executiva-Nacional e pelos integrantes do 34 

Fórum referente aos trabalhos realizados para com o FONAPRACE. 35 

O Pró-Reitor também informa que o GT SIP será administrado nacionalmente por um grupo de trabalho, pois 36 

os dados são conflitantes em vários níveis. 37 

1.1.8 Reunião com alunos da moradia estudantil 38 

Sr. Geraldo Costa Dias Junior comunica que, em 29/10/2013, foi realizada uma reunião com todos os alunos 39 

da moradia estudantil, presidida pela ProACE e pelo Reitor da UFSCar, sobre as demandas da moradia. 40 

1.1.9 Reunião com a UAC – MEC 41 

O Presidente diz que a ProACE está tendo dificuldades para manter a UAC em funcionamento. O MEC 42 

entende que a instituição tem 9 professores da carreira EBPP, da área de educação infantil, e que estas 43 

estariam todas lotadas na UAC; entretanto, esta não é a realidade: três delas estão em outros departamentos, 44 

três são professoras efetivas e três estão em processo de contratação por concurso público. Ainda, foi extinta 45 

a categoria de professores substitutos na UFSCar. 46 

Em 2013, o funcionamento da UAC foi possibilitado devido ao projeto de extensão coordenado pela Profª 47 

Dra. Andrea Braga Moruzzi, docente do DTPP e Diretora da UAC, para “Preparação da UAC para o 48 

atendimento da Resolução 01 CNE/CEB”. Em reunião, a ProACE passou informações para o Prof. Dr. 49 

Targino de Araújo Filho, Reitor, o qual tentou negociar em Brasília a correta interpretação da realidade da 50 

UFSCar quanto ao número de professoras DTPP, mas não obteve sucesso. 51 

O Presidente informa que a ProACE deverá, em breve, entrar em negociação com o CECH para vincular a 52 

UAC ao Centro e manter a Unidade em funcionamento. Profª Dra. Wanda Aparecida Machado Hoffmann, 53 

Conselheira e Diretora do CECH, informa que o Centro está aberto a negociações para a transformação da 54 

UAC em uma unidade acadêmica de pesquisa, ensino e extensão. 55 

1.1.10 Concurso 56 

Geraldo Costa Dias Junior informa que foi aberto concurso para médico e enfermeiro em Araras e para 57 

assistentes sociais para os três campi. Também informa que foi autorizada e homologada a redistribuição de 58 

assistente social da UFES para a UFSCar campus Lagoa do Sino.  59 

1.1.11 Reforma do RU São Carlos 60 

O Presidente comunica que houve inicialmente a possibilidade de criação de um novo Restaurante 61 

Universitário no campus de São Carlos, na área norte, mas, depois de negociações com a Administração, foi 62 

deliberado que a melhor opção seria a reforma e ampliação da capacidade produtiva do atual Restaurante 63 

Universitário. 64 

Maria Sylvia Carvalho de Barros, Chefe do RU, informa que foi feito recentemente um projeto de reforma e 65 

ampliação da capacidade do RU; segundo a Chefe, o projeto está muito bom e sanaria muitos dos problemas 66 

enfrentados para o funcionamento do Restaurante. Ainda, Maria Sylvia lembra que o projeto, a pedido, se 67 

dará em etapas e partes, possibilitando a produção sem prejuízo das condições sanitárias. A previsão é de que 68 

o processo licitatório e as reformas se iniciem em 2014. 69 

1.1.12 Apresentação da Proposta de Estrutura Organizacional da ProACE 70 



O Presidente apresenta pelo projetor o organograma da ProACE: há 4 divisões: a Divisão Administrativa e 71 

Financeira, que está diretamente ligada ao pró-reitor, a Divisão de Assistência Social, a Divisão de Saúde e 72 

Esportes e a Divisão de Alimentação. Também estão no organograma os departamentos e seções dos campi 73 

de Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino. O Pró-Reitor atenta para a importância de desvincular as questões de 74 

estudantis das comunitárias.  75 

1.2 INFORMES DAS CHEFIAS 76 

1.2.1. Moradia 77 

Dr. Júlio César de Moraes, Chefe da Seção de Moradias, informa que houve sorteio para a ocupação do 78 

Edifício 4, que é o prédio reformado recentemente; e que foi feita a entrega da chave do portão do Prédio 9 79 

aos moradores. O Presidente informa que os Prédios 3 e 4 foram reformados e agora a Pró-Reitoria está 80 

reformando os Prédios 5 e 6.  81 

2. ORDEM DO DIA 82 

2.1. Apreciação da Ata da 10ª Reunião do CoACE 83 

A ata é aprovada por unanimidade. 84 

2.2. Apreciação do Edital UAC 85 

O Presidente informa que o Edital da UAC não será apreciado ainda, pois a Pró-Reitoria ainda entrará em 86 

processo de discussão com o CECH sobre a questão da abertura de vagas em 2014. 87 

2.3. Leitura dos Atos Administrativos que dão posse aos membros eleitos 88 

O Presidente dá posse a Thais Domingos dos S. Rodrigues, Fábia Schneider Steyer e Camila Lopes Seixas 89 

como membros eleitos na qualidade de graduandos titulares, e André Sales dos Santos Cedro, Simone 90 

Braghin e Marcelo Ferreira da Cruz como membros eleitos na qualidade de graduandos suplentes do 91 

Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis da Universidade Federal de São Carlos. O mandato tem 92 

duração de um ano a partir desta data; a Profª Dra. Marisa Silvana Zazzetta, Prof. Dr. Alan Victor Pimenta de 93 

Almeida Pales Costa, Profª Dra. Débora Burini e Profª Dra. Ana Cláudia Garcia de Oliveira Duarte como 94 

membros eleitos do Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis da Universidade Federal de São 95 

Carlos, na qualidade de representantes suplentes. O mandato tem duração de dois anos a partir desta data. 96 

Estes membros adquirem a qualidade de representantes titulares a partir de 16 de dezembro de 2013; e a 97 

Glaucia Helena Gonçalves e Pedro Luiz da Mota e Aquino como membros eleitos na qualidade de pós-98 

graduandos titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis da 99 

Universidade Federal de São Carlos. O mandato tem duração de um ano a partir desta data. 100 

Os atos serão enviados a todos os docentes eleitos; o graduando André Sales dos Santos Cedro, representante 101 

discente, se responsabilizou por entregar os atos aos respectivos representantes graduandos eleitos. 102 

2.4. Constituição de comissão para apurar a existência de falta disciplinar de aluno no RU de São Carlos 103 

Reaproveitando a composição feita na última reunião, Profª Dra. Emilia Freitas de Lima, Dra. Évellyn 104 

Aparecida Espíndola e Mayra Fontebasso de Souza passam a compor a comissão. 105 

2.5. Constituição de comissão para apurar fatos constantes na denúncia de violência contra aluno do CCA 106 



A comissão passa a ser composta por Wilson Aparecido Silva, Chefe do DeACE-Ar, e pela Profª Dra. 107 

Márcia Maria Rosa Magri, docente do CCA. Para completar a comissão, foi sugerido pelo Presidente que 108 

uma assistente social compusesse o grupo. 109 

2.6. Leitura e apreciação do Relatório Final da "Comissão para a atualização dos critérios de distribuição de 110 

bolsas do Programa Social para Discentes" 111 

O Presidente informa que a comissão é presidida pela Profª Dra. Maria Virgínia Urso Guimarães, docente do 112 

CCTS, mas o relatório será apresentado por uma das integrantes da comissão, a Dra. Évellyn Aparecida 113 

Espíndola, assistente social e Chefe do DeSS. De acordo com o Pró-Reitor, o relatório traz algumas 114 

sugestões de mudanças substanciais na política estudantil, como a unificação das bolsas, que não podem ser 115 

efetivadas pela ProACE, pois os atuais recursos do PNAES (Programa Nacional de Assistência Estudantil) 116 

não são suficientes. Ao mesmo tempo, o Sr. Geraldo Costa Dias Junior reconhece a necessidade apontada 117 

pela comissão de revisão da atual política assistencial. Outra sugestão feita comissão é para que o fluxo de 118 

seleção de bolsas assistenciais seja contínuo ao longo do ano, possibilidade impraticável no momento devido 119 

à limitada quantidade de assistentes sociais nos campi.  120 

Dra. Évellyn Aparecida Espíndola procede à leitura e apresentação do texto do relatório. Após a exposição, a 121 

palavra é passada à aluna Mayra Fontebasso de Souza, que faz as seguintes demandas: que conste no 122 

relatório que deve ser feita a divulgação aos discentes de que eles podem, a qualquer momento de 123 

vulnerabilidade, solicitar assistência emergencial ao DeSS; que seja revista a questão da obrigatoriedade do 124 

cumprimento de 20 (vinte) créditos semestrais para a renovação das bolsas assistenciais, pois, em casos 125 

como o dela, que tem uma filha, o/a aluno/a não tem condições de atender a esta quantidade de créditos, pois 126 

se ocupa com outras atividades para seu sustento. A Chefe do DeSS  explica que todos os casos serão 127 

analisados pelo DeSS e que a regra existe para que seja um dispositivo legal para exclusão de bolsistas que, 128 

por exemplo, matriculam-se em vários créditos, mas são reprovados na maioria deles, às vezes por falta.  129 

A Simone Braghin, representante de graduação, sugere que o programa mantenha a exigência dos 20 créditos 130 

para a renovação das bolsas, mas que a retire quando da solicitação de bolsa assistencial, pois o/a discente 131 

deve abdicar de alguns créditos para fazer trabalhos para se manter enquanto sua solicitação não for deferida 132 

(se for); a conselheira também pergunta sobre como é o processo de solicitação de assistência emergencial. A 133 

Dra. Évellyn Aparecida Espíndola esclarece que a bolsa de caráter emergencial pode ser solicitada a qualquer 134 

momento do ano e que o processo se dá da mesma forma que a solicitação feita em edital, com o único 135 

diferencial que o requerente não pode fazer a solicitação pelo site <www.bolsas.ufscar.br>, devendo fazê-la 136 

diretamente no DeSS ou DeACE de seu campus. 137 

Sr. Geraldo Costa Dias Junior comenta que a Secretaria Geral de Informática (SIn) está desenvolvendo o 138 

sistema <www.proaceweb.ufscar.br>, que deve auxiliar a ProACE a administrar esses dados e cruzá-los com 139 

os da ProGrad, melhorando os processos de gestão. O Pró-Reitor solicita que o relatório desta e o das outras 140 

comissões seja trabalhado pela ProACE em relação à análise das propostas feitas e que o produto deste 141 

estudo seja apresentado ao Conselho no início do ano de 2014. 142 

2.7. Leitura e apreciação do Relatório Final da "Apuração de possível irregularidade de uma aluna no evento 143 

Universidade Aberta" 144 



O Sr. Geraldo Costa Dias Junior informa que a presidente da comissão, Profª Dra. Sofia Cristina Iost 145 

Pavarini, constatou que a aluna responsável pelo pronunciamento em frente ao SinTUFSCar no evento 146 

Universidade Aberta já se graduou e não pertence mais à comunidade universitária; sendo assim, a 147 

conselheira solicitou parecer da Procuradoria Jurídica da UFSCar sobre como proceder nesta situação; o 148 

parecer da PJ é que cabe à Presidência do CoACE o arquivamento do caso, pois, no que cerne o julgamento 149 

por parte da Universidade, foi extinto o objeto da denúncia. Segundo o Pró-Reitor, o nome da ex-discente 150 

não será divulgado para o SinTUFSCar, como solicitado pelo Sindicato. 151 

2.8. Caso de aluna da Moradia Estudantil que não assinou Termo de Responsabilidade 152 

O Presidente explica que uma aluna, residente da moradia estudantil do campus São Carlos, se negou a 153 

assinar o Termo de Responsabilidade quando da entrega da chave do portão do bloco 9, onde ela hoje habita. 154 

Segundo ela, as recentes alterações no Termo não foram discutidas nem com os estudantes, nem com a 155 

comissão de moradia e nem foi aprovada pelo CoACE. Segundo o Pró-Reitor, após um processo de 156 

discussão dentro da ProACE, foi enviado um memorando para a aluna, explicando que as alterações foram 157 

sucessivamente aprovadas em reuniões deste Conselho, que entendeu que as modificações foram realizadas 158 

após processo de discussão com os estudantes e comissão de moradia, portanto, o Termo é legítimo. Ainda 159 

assim, a discente nega-se a assinar o Termo atualizado. O Pró-Reitor resolve, então, ceder a chave do bloco à 160 

aluna, mesmo sem ela ter assinado o documento.  161 

O Sr. Geraldo Costa Dias Junior lembra da necessidade de haver dispositivos legais, como os em um 162 

regimento interno, para amparar a ocupação pela ProACE da blocos da moradia estudantil. Segundo ele, em 163 

algumas raras exceções, alguns dos moradores agem com vandalismo e depredam o patrimônio da moradia, 164 

sob responsabilidade da SeM e da Pró-Reitoria. Em seguida, o Pró-Reitor faz uma breve apresentação de 165 

imagens da moradia que comprovam o relatado.  166 

O Presidente informa que pretende, junto à comissão do CoACE para a elaboração do regimento interno das 167 

moradias, incorporar o Termo de Compromisso ao texto do Regimento Interno das Moradias, tornando o 168 

primeiro desnecessário. Lembra que a referida comissão está em diálogo com os estudantes e habitantes das 169 

moradias e ainda não finalizou seus trabalhos.  170 

A aluna Mayra Fontebasso pergunta se o DCE pode fazer sugestões de redação para o atual Termo de 171 

Compromisso. Segundo o Sr. Geraldo Costa Dias Junior, as sugestões podem ser encaminhadas à ProACE. 172 

2.9. Orçamento ProACE 173 

O Presidente explica que a Pró-Reitoria tem duas fontes de recursos: a Administração da UFSCar e o Plano 174 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), gerida pelo Governo Federal. A Pró-Reitoria, em 2013, teve o 175 

montante de recursos equivale a R$ 7.936.977,00; para 2014, prevê-se um acréscimo de, aproximadamente, 176 

6,7%. O Pró-Reitor explica que estes recursos foram destinados a todas as esferas da assistência estudantil, 177 

como despesas com restaurante universitário, esportes, manutenção, pagamento de bolsas, etc.  178 

3. Encerramento 179 

O Presidente agradeceu a presença de todos. Assim, a presente reunião foi concluída. Eu, CARLOS JOSÉ 180 

POSSATO, secretário, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros presentes. 181 

 182 
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