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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  3 

CONSELHO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS 4 

 5 

Data: 01 de julho 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 

Ao primeiro dia de julho de dois mil e quatorze, às 14 horas, no anfiteatro da Reitora realizou-se a 14ª 12 

Reunião Ordinária do Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis – CoACE da Pró-Reitoria de 13 

Assuntos Comunitários e Estudantis – ProACE. O Pró-Reitor Geraldo Costa Dias Junior saudou os 14 

conselheiros e procedeu aos informes da presidência. Informou sobre a discussão a respeito da Assistência 15 

Estudantil em âmbito nacional por meio das seguintes reuniões: Reunião Extraordinária do Fórum Nacional 16 

de Pró-Reitores - FONAPRACE ocorrida em Brasília nos dias 14 e 15 de abril de 2014; Reunião Nacional 17 

do FONAPRACE ocorrida em Brasília de 21 a 23 de maio de 2014 e Reunião Observatório em Uberlândia 18 

em 14 a 15 de maio de 2014. O presidente fez um apanhado dessas três reuniões, bem como, a leitura do 19 

documento que o FONAPRACE enviou à presidência da ANDIFES, o qual apresenta a realidade da situação 20 

da Assistência Estudantil no Brasil. O presidente informou, também, sobre a realização de reuniões com 21 

alunos para discussão do funcionamento do RU, durante o período de greve dos técnicos administrativos: 22 

Reunião com alunos da moradia realizada no dia 06 de maio de 2014, para a apresentação da ProACE; 23 

Participaram também a diretora da biblioteca comunitária e a chefe do RU, além de servidores da ProACE. 24 

Nesta reunião foram discutidos os procedimentos a serem adotados durante a greve com relação às questões 25 

de alimentação aos estudantes em vulnerabilidade social e uso da biblioteca, uma vez que eles 26 

permaneceriam fechados ao funcionamento normal; Reunião da Reitoria, ProACE e ProGrad com 27 

representantes do DCE no dia 27 de maio de 2014, a respeito da alimentação de estudantes em 28 

vulnerabilidade social. O Diretório Central de Estudantes afirmou que alguns alunos estavam com 29 

dificuldade de permanecerem na universidade para as aulas sem o funcionamento normal do RU, uma vez 30 

que foram indeferidos como bolsistas, e, portanto, não estavam na lista dos estudantes que poderiam adquirir 31 

gêneros alimentícios durante a greve. Apesar desses estudantes estarem fora do perfil de corte de renda per 32 
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capita adotado no Programa de Assistência Estudantil da UFSCar, ficou acordado que o DCE enviaria uma 33 

lista de nomes desses estudantes, para que o DeSS pudesse tomar as providências necessárias, de forma que 34 

durante a greve esses estudantes retirassem os gêneros alimentícios. Para esclarecer aos conselheiros a 35 

situação vivenciada pelo RU durante a greve, o presidente pediu para que a chefe do RU Profª Drª Maria 36 

Sylvia Carvalho de Barros relatasse sucintamente sobre a distribuição de gêneros alimentícios durante este 37 

período. O presidente informou, também, sobre o Concurso para provimento de cargos de professores 38 

EBTTs para Unidade de Atendimento à Criança da UFSCar, realizado pela banca presidida pela Profa. Dra. 39 

Débora de Hollanda Souza do Departamento de Psicologia da UFSCar; Profa. Dra. Soraya Franzoni Conde - 40 

Centro de Ciências da Educação - UFSC; Profa. Dra. Tânia de Vasconcellos – UFF, no qual foram 41 

classificados 18 professores EBTTs.  Houve 135 inscritos e compareceram 95 candidatos na primeira etapa, 42 

na qual foram aprovados 18 candidatos. O tempo de recurso já foi finalizado e agora cabe ao Conselho 43 

homologar o Concurso. O presidente forneceu outras informações sobre a UAC: o processo de 44 

universalização das vagas e início de discussão com os professores do CECH da UAC como unidade 45 

acadêmica. Relatou que a UAC funciona por meio da consolidação de um projeto de extensão de ensino e 46 

pesquisa, coordenado pela Profa. Dra Andrea Braga Moruzzi - diretora da UAC, e como meta desse projeto, 47 

a possibilidade de discussão com a área da educação sobre a vinculação da unidade à área acadêmica. 48 

Esclarece que essas exigências são advindas da própria legislação do ministério da educação que obriga as 49 

IFEs a desenvolverem projetos de ensino, pesquisa e extensão, como argumento e contrapartida para serem 50 

vinculadas e subsidiadas pela esfera federal, uma vez que as unidades de Educação Infantil do país 51 

pertencem à esfera municipal. A presidência informou, ainda, sobre o Comunicado da Reitoria a respeito do 52 

banco de professor equivalente das IFEs e a criação de um banco de professor EBTT equivalente, específico, 53 

para as Escolas de Aplicação e Núcleos de Educação Infantil das universidades. Essa questão traz um grande 54 

alento à ProACE com relação à contratação de docentes da carreira EBTTs para a Educação Infantil da 55 

UFSCar. Outro informe da presidência foi relacionado aos procedimentos que a ProACE está adotando para 56 

atualização do Programa de Assistência Estudantil da UFSCar. Informou que nos dias 2 e 3 de julho de 2014 57 

a ProACE irá realizar um encontro com todas as  assistentes sociais dos quatro campi:  DeACE Sorocaba, 58 

Araras, Lagoa do Sino e São Carlos, para discutir as questões que envolvem a Assistência Estudantil, 59 

procedimentos básicos e mudança de paradigmas antigos já consolidados que precisam ser atualizados. Após 60 

esse informe, o presidente perguntou se os conselheiros tinham informes a serem compartilhados. Não houve 61 

nenhum pronunciamento. A seguir, o presidente passou à ordem do dia, começando pela leitura da Ata da 62 

13ª reunião do CoACE, realizada aos oito dias de abril de dois mil e quatorze. Não houve nenhuma 63 

solicitação de alteração e a presidência considerou aprovada. Em seguida, deu posse aos 04 docentes 64 

representantes do CoC/CCBS para comporem o CoACE: Prof. Dr. Daniel Marinho Cezar da Cruz (DTO) 65 

representante efetivo; Prof. Dr. Cleiton Augusto Libardi (DEFMH) representante efetivo; Profa. Dra. 66 

Angélica Martins de Souza Gonçalves (DEnf) representante suplente; Prof. Dr. Marcelo Martinez (DMP) 67 

representante suplente. O presidente agradeceu pela presença do Prof. Dr. Cleiton Augusto Libardi, 68 

desejando-lhe boas vindas. Logo após, deu posse aos 02 docentes representantes do CECH para compor o 69 

CoACE: Prof. Dr. Eduardo Pinto e Silva (DEd) representante titular e Prof. Dr. Luiz Bezerra Neto (DEd) 70 



representante suplente. O presidente agradeceu pela presença do Prof. Dr. Luiz Bezerra Neto, desejando-lhe 71 

boas vindas. Na sequência, o próximo ponto dizia respeito à mudança do valor de corte de renda per capita 72 

para análises socioeconômicas de pleiteantes às bolsas do Programa de Assistência Estudantil da UFSCar. O 73 

presidente submeteu ao conselho o Ato Administrativo da presidência nº35 para ad referendum sobre a 74 

alteração do valor do corte de renda per capita de R$ 500,00 para R$600,00, nas análises socioeconômicas 75 

realizadas pelas assistentes sociais para ingresso dos estudantes no Programa de Assistência Estudantil. Com 76 

a manutenção do valor anterior a UFSCar deixaria de atender cerca de 257 alunos em vulnerabilidade social.  77 

Ao elevarmos o valor da linha de corte de R$500,00 para R$600,00 possibilitamos a inclusão de mais 260 78 

alunos no Programa de Assistência Estudantil. Não havendo nenhuma consideração, o presidente colocou em 79 

votação que foi aprovado por unanimidade. Posteriormente, fez a leitura das considerações finais do 80 

Relatório da Comissão de Solicitação de orientação sobre procedimentos adequados no caso do aluno 81 

A.G.B., presidida pelo Prof. Dr. Paulo Daniel Emmel e integram: Profa. Dra. Carolina Severino Lopes da 82 

Costa – (DPsi); Profa. Dra. Débora Burini – (DAC); Dra. Juliana de Almeida Prado – (DiSST); Dra. Mariana 83 

de Almeida Prado Fagá – (DeAMO). O presidente informou brevemente que se trata de um caso em que o 84 

aluno não está mais na universidade, que por razões desconhecidas trancou sua matrícula no curso. A chefe 85 

do Departamento de Serviço Social, Evellyn Aparecida Espíndola e o chefe da Seção de Moradias, Julio 86 

Cesar de Moraes relataram os procedimentos adotados com o aluno desde sua chegada à UFSCar. O 87 

psicólogo André Luís Masiero (DeAMO) também complementou, dizendo que está à disposição, caso o 88 

aluno volte à universidade. O presidente reforçou a proposta da Comissão de que o aluno retornando à 89 

universidade seria fundamental criar uma rede de proteção a ele, com todos os organismos envolvidos, e que 90 

lhe seja oferecido uma bolsa para sua moradia com acompanhamentos necessários. O presidente pôs em 91 

votação o Relatório da Comissão, o qual foi aprovado com uma abstenção. Em seguida passou ao ponto de 92 

pauta sobre a Homologação do Concurso EBTTs para provimento de cargo de professores de Educação 93 

Infantil da UAC, ocorrido em maio e junho de 2014. A Pró-Reitora Adjunta Profa. Dra. Maria Aparecida 94 

Mello pediu a palavra e informou aos conselheiros que esse concurso foi realizado de forma diferente dos 95 

demais concursos que já ocorreram na UAC, sendo os candidatos professores com formação em nível 96 

superior, graduação em Pedagogia, com número significativo de titulações em nível de pós-graduação tanto 97 

mestrado como doutorado. Entretanto, os candidatos que foram selecionados nos primeiros lugares não são 98 

todos com titulação em pós-graduação, mas há muitos da graduação com experiência na área de Educação 99 

Infantil.  Informou, ainda, que o concurso foi composto por uma prova escrita, na primeira etapa, 100 

eliminatória. Duas etapas classificatórias, uma aula didática simulada, a partir de um caso verídico de ensino, 101 

e análise de títulos. A Pró-Reitora Adjunta enfatizou que os candidatos selecionados são professores com 102 

bastante experiência na área acadêmica e na prática pedagógica. O presidente perguntou se os conselheiros 103 

tinham alguma dúvida. Não houve pronunciamento. O presidente colocou em votação a homologação do 104 

resultado final do concurso que foi aprovada por unanimidade. A seguir a presidência pediu inclusão de um 105 

item de pauta, o Recurso da aluna L.O.C. – Inclusão no Programa de Assistência Estudantil da UFSCar. 106 

Após a aprovação, o presidente fez a leitura do parecer final do DeSS e relatou que o pedido de auxilio 107 

moradia foi negado porque a renda per capita familiar ultrapassou o limite de R$ 600,00. Destacou que a 108 



aluna recebe bolsa alimentação. O presidente colocou em votação o referido relatório do DeSS que foi 109 

aprovado com uma abstenção. O presidente agradeceu a presença de todos e externou publicamente seus 110 

agradecimentos à comissão que analisou o caso do aluno, nas presenças do Prof. Dr. Paulo Daniel Emmel e 111 

da Profa. Dra. Carolina Lopes Severino da Costa. Assim, a presente reunião foi encerrada. Eu, CARLOS 112 

JOSÉ POSSATO, na qualidade de secretário, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos 113 

membros presentes. 114 

 115 

Sr. Geraldo Costa Dias Junior (Presidente)                 ___________________________________ 116 

 117 

Profa. Dra. Maria Aparecida Mello ____________________________________ 

(Pró-Reitora Adjunta) 

 118 


