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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  3 

CONSELHO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS 4 

 5 

Data: 07 de outubro 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 sete dias de outubro de dois mil e quatorze, às 14 horas, no anfiteatro da Reitora realizou-se a 12 
16ª 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 da ProACE com todas as 15 
Assistentes Sociais dos campi da UFSCar realizada no campus de São Carlos, na qual  foi discutida a 16 
atualização do Programa Nacional de Assistência Estudantil da UFSCar. O presidente informou, também, 17 
sobre o desenvolvimento do projeto Observatório do FONAPRACE que já está na fase de inserção dos dados 18 
para compor o Perfil Estudantil de todas as universidades federais, bem como os dados do Perfil Institucional 19 
das IFES. Os próximos passos serão a disponibilização dos links para que os alunos respondam o 20 
questionário e as universidades insiram os dados referentes às suas realidades institucionais. Além disso, o 21 
presidente informou a possibilidade de reunião visando parceria entre UFSCar - Campus Lagoa do Sino e o 22 
Hospital de Angatuba para a realização de atendimentos de emergência aos estudantes do Campus. A 23 
presidência informou, ainda, sobre as Deliberações do ConsUni  a respeito da segurança no Campus de São 24 
Carlos. O presidente fez a leitura das deliberações da reunião extraordinária do ConsUni, ocorrida no dia 03 25 
de outubro de 2014, na qual ficou acordado 03 importantes encaminhamentos: manutenção do controle de 26 
acesso; a formação de uma comissão para elaborar eventos de discussão com a comunidade sobre a 27 
segurança dos campi e a necessidade dos eventos estudantis adequar-se às normas da Universidade sobre 28 
eventos nos campi. Como informes das unidades, a chefe do Departamento de Assistência Médica e 29 
Odontológica, Lilian Fantato Noronha da Costa, relatou sobre o atendimento odontológico em grupo para 30 
orientação quanto à higiene bucal e prevenção de doenças bucais, sendo que o primeiro atendimento ocorreu 31 
no dia 06 de agosto de 2014. Informou também, sobre o atendimento psicológico em grupo com o tema: 32 
Controle da Ansiedade diante das Avaliações Acadêmicas, e também, sobre a campanha de vacinação contra 33 
gripe, realizada nos dias 25, 26, 29 e 30 de setembro de 2014, na qual foram vacinadas 162 pessoas. Em 34 
Sorocaba, a chefe do DeACE-Sor, Márcia Regina Pires Bracciali, informou que houve 246 pessoas 35 
vacinadas. Outro informe das unidades foi relacionado à realização da “II Semana de Formação, Pesquisas e 36 
Práticas em Educação Infantil” realizada pela equipe da UAC. A Profa. Dra. Andrea Braga Moruzzi, chefe 37 
da Unidade de Atendimento à Criança, informou que o evento ocorrerá de 12 a 15 de novembro de 2014. 38 
Após essa etapa, o presidente abriu a palavra para informes dos conselheiros, não havendo nenhum 39 
pronunciamento. Em seguida, o presidente passou à ordem do dia, iniciando pela aprovação da Ata da 15ª 40 
Reunião do CoACE, realizada aos dezenove dias de agosto de dois mil e quatorze. Não houve nenhuma 41 
solicitação de alteração e a presidência considerou-a aprovada. Em seguida, o presidente levou à 42 
consideração dos conselheiros a aprovação do “Ad referendum” dado pela Presidência do CoACE para 43 
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constituição da Comissão para tratar dos autos do processo 23112.002769/2014-12: Documentação referente 44 
à realização do Torneio da Universidade Federal de São Carlos – TUFSCar, realizado no período de 29 a 31 45 
de agosto de 2014, no Campus UFSCar São Carlos. O presidente expôs os motivos que levaram a 46 
constituição da Comissão para e indicou que futuramente a Comissão apontará um relatório final para 47 
apreciação do conselho. O presidente abriu a palavra aos conselheiros. Não havendo nenhuma consideração, 48 
o Ad referendum foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o próximo ponto de pauta dizia respeito ao 49 
Resultado Final do Edital de Universalização da UAC. O presidente pediu a Profa. Dra. Andrea Braga 50 
Moruzzi que fizesse um breve relato de todos os trabalhos feitos durante o processo de universalização. Em 51 
seguida, o presidente fez a leitura do Resultado Final do Edital de Universalização e reforçou que irá discutir 52 
com a direção da UAC qual será o próximo passo ainda para esse semestre, e a avaliação de vagas 53 
remanescentes. Após essas considerações, o presidente perguntou aos conselheiros se havia dúvidas. Não 54 
havendo nenhuma consideração, o presidente colocou em votação a aprovação do Resultado Final do Edital 55 
de Universalização, que foi aprovado por unanimidade. O presidente agradeceu a presença de todos e 56 
externou publicamente seus agradecimentos ao Prof. Dr. Millor Fernandes do Rosário e ao Prof. Dr. Waldir 57 
Cintra de Jesus, do Campus de Lagoa do Sino, que pela primeira vez participaram da reunião. Assim, a 58 
presente reunião foi encerrada. Eu, LUANA DOMINGUES PEREIRA, na qualidade de secretária, lavrei a 59 
presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros presentes. 60 
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Sr. Geraldo Costa Dias Junior (Presidente)                 ___________________________________ 62 
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Profa. Dra. Maria Aparecida Mello ____________________________________ 

(Pró-Reitora Adjunta) 
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