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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  3 

CONSELHO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS 4 

 5 

Data: 05 de fevereiro de 2014 6 

Horário: 14h 7 

Local: Anfiteatro da Reitoria 8 

Presidência: GERALDO COSTA DIAS JUNIOR 9 

Membros: Conforme assinaturas na lista em anexo 10 

Secretário: CARLOS JOSÉ POSSATO 11 

  12 

EXPEDIENTE 13 

1.1. INFORMES DA PRESIDÊNCIA: 14 

1.2. O presidente pede desculpas quanto à alteração da data da Reunião e informa que o motivo desta. 15 

Agradece a compreensão e presença de todos. Informa sobre a dificuldade de obtenção de 16 

documentos durante a greve, entretanto não expressa nenhuma posição. 17 

1.1.2. 1.1.1. FONAPRACE- Reunião Extraordinária em Brasília,14 e 15 de Abril de 2014 a respeito 18 

da pesquisa do perfil estudantil e perfil institucional; 19 

O Presidente informa que foi recebida uma convocação para o FONAPRACE, Fórum Nacional de Pró-20 

Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis. Informa que, nacionalmente, a Assistência Estudantil 21 

encontra-se em dificuldades orçamentárias, principalmente com o ingresso de docentes oriundos das escolas 22 

públicas, pois os recursos não são suficientes para atendê-los de maneira eficaz. Informa que no dia 14 de 23 

Abril será discutida esta questão orçamentária, onde estarão presentes os representantes do Ministério. O 24 

presidente informa que a Universidade Federal está à frente do projeto do Observatório Nacional de Políticas 25 

de Assistência Estudantil e que, no dia 15. Na UNB será feita uma reunião de grupos de trabalho com o 26 

objetivo de discutir, dentro do Observatório Nacional, a composição do perfil organizacional, e em outro 27 

grupo, a questão do perfil estudantil.  28 

 29 

1.1.4. Relatório das comissões CoACE; 30 

Com relação aos relatórios das comissões do COACE, o presidente informa que três comissões foram 31 

constituídas no final do ano passado, e que elas já apresentaram os seus relatórios finais, sugerindo alterações 32 
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dentro do programa de Assistência Estudantil. Uma dessas mudanças sugere que o percentual 33 

socioeconômico vá de quinhentos reais para seiscentos e oitenta, valor do salário mínimo, que foi reajustado 34 

recentemente e passou a ser de setecentos e vinte e quatro reais. Geraldo informa que está sendo feito um 35 

resumo dos relatórios, para a constituição de um único documento, que será apresentado ao COACE. 36 

1.1.5.  Lagoa do Sino- SeACE- Assistente Social/Enfermeira; 37 

O presidente informa que em Lagoa do Sino existe a Seção de Assuntos Comunitários e Estudantis, onde já 38 

está presente uma assistente social para receber toda a documentação do vestibular, procedimento este que 39 

está sendo feito em todos os campi. Geraldo informa que haverá um concurso em Lagoa do Sino, com o 40 

objetivo de contratar uma enfermeira para o atendimento básico de saúde dentro do campus.  41 

1.1.6. Reforma do RU, dificuldade do RU de Sorocaba, licitações RU Araras 2014; 42 

O presidente informa que os estudos referentes à reforma do restaurante universitário foram finalizados. 43 

Informa que uma empresa foi contratada para elaborar todo o cabedal de informações para que o RU seja 44 

organizado em São Carlos. Informa que está em discussão junto à equipe da reitoria e que, ao fim do 45 

processo será aberto um processe de licitação para que se iniciem as reformas do RU São Carlos. Informa 46 

que o RU de Sorocaba possui um sistema de refeições transportadas, porém existem dificuldades, pois a 47 

empresa fornecedora de alimentos está pedindo um realinhamento de preços, o que está em análise na área 48 

jurídica da instituição. Entretanto, a tendência é de que haja uma ampliação do restaurante, principalmente 49 

com relação à construção de uma cozinha industrial. O presidente informa que houve o fim do processo de 50 

licitação do RU-Araras. Informa que a empresa fornecedora de alimentos não poderá mais ter seu contrato 51 

renovado e que um novo processo de licitação será aberto. Além disso, o presidente informa que haverá um 52 

desmembramento da lanchonete e que empresas diferentes das que gerenciarão o RU poderão participar do 53 

processo de licitação e gerenciá-la.  54 

1.1.7. Observatório (FONAPRACE) nova diretoria, próxima reunião 22 a 25 de abril de 2014 em 55 

Ouro Preto; 56 

O presidente informa que a Universidade está capitaneando o Observatório Nacional, com a incumbência de 57 

desenvolver ações do perfil institucional, ou seja, fazer o levantamento nacional da composição de todas as 58 

Pró-Reitorias e que, posteriormente, será inserido em um site criado para compartilhar estes dados 59 

nacionalmente. Geraldo informa que o perfil discente está sendo composta uma comissão do FONAPRACE, 60 

que cuidará do levantamento de dados do perfil discente. O presidente informa que no final de 2013 houve 61 

um processo de eleição do FONAPRACE e uma nova composição da Coordenação Nacional, que ficou com 62 

a Professora Silvia, Pró-Reitora de Assuntos Comunitários e Estudantis da Universidade Federal de Viçosa, a 63 

Vice- Coordenadoria ficou com a Professora Janeuza, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e o 64 

cargo de secretário foi ocupado pelo Professor Ângelo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  65 

1.1.8. Abrir concurso para aposentadoria de nutricionistas;  66 

Geraldo informa que este ano haverá a aposentadoria das duas nutricionistas do Restaurante Universitário de 67 

São Carlos, e que haverá a abertura de um concurso por conta destas duas aposentadorias. O presidente deixa 68 

registrado o excelente trabalho que a profissional Maria Silvia Barros, chefe do Restaurante Universitário, 69 

desenvolveu ao longo de todo esse tempo, e agradece aos auxílios prestados por ela à ProACE. 70 



1.2. INFORMES DAS CHEFIAS; 71 

1.2.1. Carteirinha (Prof. Dra. Claudia Aparecida Stefane); 72 

1.2.2. DeAMO (Prof. Dra. Claudia Aparecida Stefane); 73 

Professora Cláudia Aparecida Stefane informa que a partir do dia 24 de fevereiro de 2014, o DeAMO 74 

começará a atender em novo prédio, ao lado da Unidade Saúde Escola. 75 

1.3. INFORMES DOS MEMBROS. 76 

Não houve informes dos membros. 77 

2. ORDEM DO DIA 78 

2.1. Ata da 11ª Reunião do CoACE; 79 

O presidente informa que analisará a Ata folha por folha, e se houver alterações é feito uma pausa para que a 80 

Ata seja corrigida. Geraldo confere todas as páginas, linha por linha. Não há alterações na Ata da décima 81 

primeira reunião, o presidente a considera aprovada.  82 

2. ORDEM DO DIA 83 

2.1. Ata da 12ª Reunião do CoACE; 84 

2.2. Relatório da “Comissão para analisar caso de conduta inadequada de aluno no RU” composta por: 85 

Profª Dra. Emília Freitas de Lima (DTPP/CECH) – Presidente; Évellyn Aparecida Espindola (Chefe do 86 

DeSS/ProACE);  Mayra de Souza Fontebasso (Graduanda em Letras/CECH) 87 

2.3. Constituir “Comissão para apurar condutas do discente Álaze Gabriel do Breviário”. Aprovada Ad 88 

Referendum em 19 de fevereiro de 2014 contendo os membros: Prof. Dr. Paulo Daniel Emmel (CCA) – 89 

Presidente; Profa. Dra. Débora Burini (DAC); Profª. Dra. Carolina Severino Lopes da Costa (DPsi); Dra. 90 

Juliana de Almeida Prado (DiST); Dra. Mariana de Almeida Prado Fagá (DeAMO); 91 

2.4. Indicar docentes de Lagoa do Sino e Araras (dar posse): Prof. Dr. Rubismar Stolf (CCA); Prof. Dr. 92 

João Teles de Carvalho Neto (CCA); Profª. Dra. Márcia Maria Rosa Magri (CCA); 93 

2.5. Inclusão de Pauta: Indicação de docente CCHB/ UFSCar para o CoACE: Prof. Dr. Evandro Marsola 94 

de Moraes (CCHB); 95 

3 Encerramento 96 

O Presidente agradeceu a presença de todos. Assim, a presente reunião foi concluída. Eu, CARLOS JOSÉ 97 

POSSATO, secretário, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros presentes. 98 

 99 

Sr. Geraldo Costa Dias Junior (Presidente)                 ___________________________________ 100 

 101 

Profª Dra. Maria Aparecida Mello ____________________________________ 

(Presidente Interina) 

 102 


