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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  3 

CONSELHO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS 4 

 5 

Data: 19 de agosto 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 

Secretária: LUANA DOMINGUES PEREIRA 11 

Aos dezenove dias de agosto de dois mil e quatorze, às 14 horas, no anfiteatro da Reitora realizou-se 12 
a 15ª 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 reunião do FONAPRACE que 15 
acontecerá no início de setembro de 2014, na Universidade Federal de Uberlândia, bem como sobre a 16 
Reunião ocorrida entre o FONAPRACE e a ANDIFES no mês de agosto, tendo a coordenação do Reitor 17 
Prof. Dr. Targino de Araujo Filho, eleito presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das IFES. O 18 
presidente informou, também, sobre mais um dos procedimentos de segurança que estão sendo 19 
implementados na Moradia. Desta vez estão sendo colocadas grades em volta do espaço da moradia, 20 
incorporando o módulo IX que estava fora do complexo da Moradia. O presidente relatou que já existe um 21 
projeto de construção de uma nova portaria, que vai entrar em licitação durante o segundo semestre de 2014, 22 
prevendo a possibilidade de maior segurança, inclusive com câmeras para controle de acesso de veículos e de 23 
catracas para pedestres. A ProACE fará a apresentação deste projeto aos alunos da moradia, para que eles 24 
tomem conhecimento de como ficará o controle de acesso naquele espaço. Além, disso, o presidente 25 
informou a ocorrência de reuniões bimestrais entre a ProACE e o Grupo de Mães e Pais Universitários para 26 
discussão de assuntos referentes às necessidades de permanência na universidade de estudantes com filhos 27 
pequenos. A presidência informou, ainda, sobre Reunião com as Assistentes Sociais ocorrida nos dias 02 e 28 
03 de julho de 2014 para discussão a respeito das questões que envolvem a Assistência Estudantil. O 29 
presidente afirma que foi um evento muito produtivo, pois as Assistentes Sociais sugeriram uma série de 30 
alterações no Programa de Assistência Estudantil. O presidente informou, também, sobre a UAC, a qual 31 
abriu vagas, exclusivamente, para o berçário, de modo a priorizar os filhos de alunos de graduação em 32 
vulnerabilidade social. Outro informe da presidência foi relacionado ao arquivamento do processo 33 
disciplinar: “Denúncia de violência contra discente – Campus Araras”. O presidente colocou em votação o 34 
arquivamento do processo devido ao fato de que o aluno cumpriu o que foi estabelecido pelo parecer da 35 
comissão. Após essa etapa, o presidente perguntou se os conselheiros tinham informes a serem 36 
compartilhados. Não houve nenhum pronunciamento. A seguir, o presidente passou à ordem do dia, 37 
começando pela aprovação da Ata da 14ª reunião do CoACE realizada no primeiro dia de julho de dois mil e 38 
quatorze. Não houve nenhuma solicitação de alteração e a presidência considerou aprovada. Em seguida, o 39 
presidente levou à consideração dos conselheiros, o indicativo ao CoAd para revogação do Parecer CANOA 40 
nº 1170 de 22/08/2008. A chefe do Restaurante Universitário, Maria Sylvia Carvalho de Barros, e a chefe do 41 
Departamento de Educação Física, Profa. Dra. Ana Cláudia Garcia de Oliveira Duarte colocaram em dúvida 42 
se havia legislação sobre a obrigatoriedade do fornecimento de alimentação aos residentes. O presidente 43 
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reforçou que a ProACE irá buscar a legislação sobre isso e caso haja a necessidade será encaminhado o 44 
indicativo ao o CoAd para que o Parecer da CANOA seja revogado. Não havendo nenhuma consideração, o 45 
presidente colocou em votação o Indicativo ao CoAd para revogação do Parecer CANOA, caso seja 46 
necessário. O procedimento proposto foi aprovado com uma abstenção. Logo após, o presidente explicou a 47 
necessidade de colocar em votação o Ad referendum do Edital nº 003/2014: Processo de Renovação para o 48 
Programa de Assistência Estudantil – Bolsas e auxílios para o ano de 2015 – Campi Araras, Lagoa do Sino, 49 
São Carlos e Sorocaba. O presidente esclareceu que houve necessidade de publicar o Edital para que os 50 
estudantes ingressantes não tivessem prejuízo com relação ao período de renovação de bolsa. O presidente 51 
perguntou aos conselheiros se havia dúvidas. Não havendo nenhuma consideração, o edital foi aprovado por 52 
unanimidade. Na sequência, o próximo ponto de pauta dizia respeito ao Edital de Universalização de Vagas 53 
para Unidade de Atendimento à Criança - UAC. O presidente fez um breve histórico sobre a Resolução nº 01 54 
do Conselho Nacional de Educação de 10/03/2011, que estipula a universalização de vagas para a UAC, e 55 
esclareceu dúvidas sobre o Edital. Não havendo nenhuma consideração, o presidente colocou em votação a 56 
aprovação do Edital, que foi aprovado com uma abstenção. Posteriormente, o presidente apresentou o 57 
Regimento Interno da Unidade de Atendimento à Criança – UAC. O conselheiro André pediu a concessão da 58 
palavra à aluna Mayra S. Fontebasso, a qual foi concedida. A estudante de Letras e representante do Grupo 59 
de Mães e Pais Universitários pediu esclarecimento de dúvidas sobre o custeio da UAC, advindo de verba 60 
PNAES. O presidente perguntou se havia dúvidas dos conselheiros. Não havendo mais considerações, o 61 
presidente colocou em votação o Regimento Interno da UAC, o qual foi aprovado com uma abstenção. Em 62 
seguida passou ao ponto de pauta sobre a Segurança no Campus. O presidente apresentou toda a situação 63 
sobre a segurança no campus de São Carlos, a pedido do Reitor Prof. Dr. Targino de Araújo Filho, assim 64 
como, também falou sobre reuniões que foram feitas com o Diretório Central de Estudantes - DCE e 65 
Associação dos Pós-Graduando – APG sobre as questões de segurança no Campus. A Pró-Reitora Adjunta 66 
Maria Aparecida de Mello enfatizou que no dia 29 de agosto de 2014 vai ser apresentado ao ConsUni uma 67 
proposta em que toda a comunidade universitária deverá ser solicitada a participar do debate sobre a 68 
segurança no Campus. O presidente esclareceu que esse assunto não foi levado ao conselho para soluções, e 69 
sim, para apresentar a situação aos membros e explicar porque essas medidas de segurança foram tomadas. A 70 
seguir a presidência pediu que um conselheiro desse direito à palavra, novamente, à aluna Mayra para falar a 71 
respeito do documento enviado pelo Grupo de Mães e Pais Universitários – GMPU, reivindicando retirada 72 
de marmitas no RU. A aluna apresentou o GMPU fez a leitura do ofício 002/2014 no qual consta a proposta 73 
desse assunto. A chefe do Restaurante Universitário relatou brevemente sobre os objetivos do RU, seu 74 
funcionamento, higiene e estrutura, esclarecendo que a proposta do GMPU é bastante pertinente e que está 75 
disposta a discutir com o grupo questões para construir alternativas para essa questão, já que mediante as 76 
condições estruturais do RU e da legislação sanitária não será possível fornecer marmitas ao grupo. O 77 
presidente reforçou que é preciso construir um mecanismo emergencial para solucionar essa problemática. 78 
Após essas considerações, o presidente perguntou aos conselheiros se havia dúvidas. Não havendo mais 79 
considerações colocou em votação a construção entre GMPU, ProACE e RU de um mecanismo rápido para 80 
solucionar a questão da alimentação de mães com filhos de até 01 ano de idade, e posterior abertura de 81 
processo de discussão para ampliar essa ação dentro do Programa de Assistência Estudantil. Após perguntou 82 
aos conselheiros se havia alguma dúvida e colocou em votação, o que foi aprovado por unanimidade. O 83 
presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a presente reunião. Eu, LUANA DOMINGUES 84 
PEREIRA, na qualidade de secretária, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros 85 
presentes. 86 

 87 

Sr. Geraldo Costa Dias Junior (Presidente)                 ___________________________________ 88 

 89 

Profa. Dra. Maria Aparecida Mello ____________________________________ 

(Pró-Reitora Adjunta) 

 90 


