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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  3 

CONSELHO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS 4 

 5 

Data: 02 de dezembro de 2014 6 

Horário: 14h 7 

Local: Anfiteatro da Reitoria 8 

Presidência: GERALDO COSTA DIAS JUNIOR 9 

Membros: Conforme assinaturas na lista anexa 10 

Secretária: LUANA DOMINGUES PEREIRA 11 

Aos dois dias de dezembro de dois mil e quatorze, às 14 horas, no anfiteatro da Reitora realizou-se a 12 
17ª 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 o Orçamento da ProACE/UFSCar, o 15 
qual  recebeu do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 16 
(MPOG) um corte substancial de recursos, por volta de 10% de custeio e 15% de capital, o que traz um 17 
impacto bastante significativo para a instituição em todas suas alíneas. O presidente expos a situação do 18 
orçamento para que os conselheiros tomassem ciência, e concluiu, dizendo que o planejamento precisa ser 19 
refeito a pedido do Ministério da Educação. O presidente informou, também, sobre o Ciclo de Debates do 20 
ConsUni, a respeito da segurança no Campus, que já realizou 3 debates. O presidente convidou os 21 
conselheiros para participar da Reunião do ConsUni que acontecerá no dia 12/12/2014, para que  tomem 22 
ciência do resultado desse Ciclo de Palestras. Como informes das unidades, a Profa. Dra. Andrea Braga 23 
Moruzzi, chefe da UAC, informou sobre a Semana de Formação da Unidade de atendimento à Criança, 24 
realizada de 12 a 15 de novembro de 2014, e relatou que, deste evento surgiu à proposta de organização de 25 
um grupo de pesquisa sobre a Educação Infantil, composto pela equipe da UAC. Informou ainda, sobre a 26 
Mostra Artística e Fotográfica das crianças da Unidade de Atendimento à Criança realizada, de 12 a 22 de 27 
novembro de 2014. Após essa etapa, o presidente abriu a palavra para informes dos conselheiros, não houve 28 
nenhum pronunciamento. Na sequência, o presidente pediu aprovação do conselho para retirar da pauta o 29 
item 1.2.3. Resumo do resultado do processo de renovação de bolsas e auxílios do Programa de Assistência 30 
Estudantil para o ano de 2015, como informes das unidades, e incluí-lo como ponto de pauta dentro do item 31 
2.3. Recursos de alunos indeferidos no processo de renovação de bolsas e auxílios do Programa de 32 
Assistência Estudantil para o ano de 2015, o que foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente 33 
passou à ordem do dia, iniciando pela aprovação da Ata da 16ª Reunião do CoACE, realizada aos sete dias 34 
de outubro de dois mil e quatorze. Não houve nenhuma solicitação de alteração e a presidência considerou-a 35 
aprovada. Posteriormente, o próximo ponto de pauta dizia respeito ao Observatório Nacional de Políticas 36 
Estudantis – Pesquisa Discente – O presidente relatou que é uma pesquisa nacional, que está sendo realizada 37 
pela Universidade Federal de Uberlândia, em que os alunos acessam por meio de um link na página da 38 
UFSCar e respondem um questionário. O presidente enfatizou a importância dessa pesquisa, para que a 39 
Universidade amplie suas ações de assistência estudantil, sendo que a meta é que até o dia 15 de dezembro 40 
40% dos graduandos de cada curso das IFES participem do questionário que demanda apenas 10 minutos 41 
para ser respondido, e fez um apelo para que os conselheiros ajudassem na divulgação. Logo depois, o 42 
presidente pediu que a Assistente Social Francy Mary Alves Back, do Departamento de Serviço Social, 43 
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fizesse uma breve apresentação do Resumo do Resultado do processo de renovação de bolsas a auxílios do 44 
Programa de Assistência Estudantil para o ano de 2015, na qual ela apresentou sobre o PNAEs e todos os 45 
dados coletados durante o Processo de Renovação de Bolsas e Auxílios. Em seguida, o presidente pediu que 46 
a Chefe do Departamento de Serviço Social, Evellyn Espíndola fizesse a apresentação dos Recursos de 47 
alunos indeferidos no processo de renovação de bolsas e auxílios do Programa de Assistência Estudantil para 48 
o ano de 2015, e que cada caso fosse esclarecido, analisado e votado pelos conselheiros. Primeiro caso: 49 
M.O.N.S. – Análise feita pelo DeSS aprovada por unanimidade pelos conselheiros; Segundo caso: B.D. – 50 
Análise aprovada com um voto contrário; Terceiro caso: T.C.B. – Análise aprovada por unanimidade; Quarto 51 
caso: A.T.B.F. – Análise aprovada com 3 abstenções; Quinto caso: C.M.C – Análise aprovada com 2 52 
abstenções; Sexto caso: R.G.O – Análise aprovada por unanimidade; Sétimo Caso: J.L.S.F.C. – Análise 53 
aprovada por unanimidade; Oitavo Caso: D.L.O – Análise aprovada por unanimidade. Após essas 54 
considerações, o presidente perguntou aos conselheiros se havia dúvidas. Não havendo nenhuma 55 
consideração, o presidente passou para o último ponto de pauta, que dizia respeito à Constituição de 56 
Comissão para averiguação do relato do BIO nº 6729 de 01 de novembro de 2014 e MI 038/2014 DeSS. A 57 
Chefe do Departamento de Serviço Social, Evellyn Espíndola, relatou o caso, e, em seguida, o presidente 58 
esclareceu que o caso foi trazido ao CoACE  porque é de sua competência discutir todos os assuntos 59 
relacionados ao corpo discente,  que estejam fora do contexto acadêmico. Imediatamente após essas 60 
considerações foi constituída a Comissão de averiguação, composta pelo Prof. Dr. Alan Victor Pimenta de 61 
Almeida Pales da Costa, pelo servidor técnico administrativo Julio Cesar de Moraes do DeACE-Sor, pela 62 
Assistente Social Cristiane Cinat, e, acompanhada pelo Chefe da Seção de Moradias, Elien Jolo Alves. O 63 
presidente agradeceu a presença de todos e desejou um bom natal e um próspero ano novo. Assim, a presente 64 
reunião foi encerrada. Eu, LUANA DOMINGUES PEREIRA, na qualidade de secretária, lavrei a presente 65 
ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros presentes. 66 

 67 

Sr. Geraldo Costa Dias Junior (Presidente)                 ___________________________________ 68 

 69 

Sr. Ivanildo da Silva (Pró-Reitor Adjunto Substituto)   ___________________________________ 70 


