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ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  3 

CONSELHO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS 4 

 5 

Data: 07 de maio de 2015 6 

Horário: 14h 7 

Local: Anfiteatro da Reitoria 8 

Presidência: PROFA. DRA. MARIA APARECIDA MELLO 9 

Membros: Conforme assinaturas na lista anexa 10 

Secretária: LUANA DOMINGUES PEREIRA 11 

Aos sete dias de maio de dois mil e quinze, às 14 horas, no anfiteatro da Reitora realizou-se a 19ª 12 
Reunião Ordinária do Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis – CoACE da Pró-Reitoria de 13 
Assuntos Comunitários e Estudantis – ProACE. A Pró-Reitora Adjunta Profa. Dra. Maria Aparecida de 14 
Mello saudou os conselheiros e apresentou a Profa. Dra. Dulce Helena Ferreira de Souza como membro do 15 
Conselho, indicada pelo Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, e, em seguida, procedeu aos informes da 16 
presidência. Informou sobre a reforma do Restaurante Universitário, a qual está sendo bem organizada, sem 17 
prejuízo para os alunos e para funcionamento do Restaurante. A presidente informou, também, sobre a 18 
situação do processo de Reconhecimento de Saberes e Competências dos Professores EBTTs, aprovado no 19 
ConsUni, já  em etapa  de finalização. Como informes das unidades, a chefe do Departamento de Atenção à 20 
Saúde, Lilian Fantato Noronha da Costa, e o chefe do Departamento de Esporte, Antonio Joaquim dos 21 
Santos, relataram todas as Ações da Divisão de Saúde e Esporte, no período de março a abril. Ainda como 22 
informe das unidades, a presidente pediu inclusão de um informe, sobre a Seção de Moradias e o 23 
Departamento de Serviço Social. O Diretor da DiAS (Divisão de Assistência Social), Ocimar Aparecido 24 
Rodrigues, fez um panorama geral sobre o final do ingresso dos alunos via SiSU e ingresso na Assistência 25 
Estudantil, relatando que o próximo passo será uma reunião de avaliação dessas duas formas de ingresso com 26 
todos os campi, para melhoria dos processos para 2016 e renovação das bolsas concedidas em 2015, a ser  27 
apresentada para o Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis oportunamente. Como informe dos 28 
membros, o Prof. Dr. Millor Fernandes do Rosário, do Centro de Ciências da Natureza (CCN), em Lagoa do 29 
Sino, informou sobre o mapeamento de saúde dos alunos do campus Lagoa do Sino, que se encontra 30 
disponível no link ProACE em números, na página da ProACE. Em seguida, a presidente passou à ordem do 31 
dia, iniciando pela aprovação da Ata da 18ª Reunião do CoACE, realizada aos dez dias de março de dois mil 32 
e quinze. Aprovada com uma abstenção e uma solicitação de inclusão do nome do representante do campus 33 
de Lagoa do Sino na comissão eleitoral. Posteriormente, o próximo ponto de pauta dizia respeito à 34 
Apresentação do Relatório da Comissão de averiguação do relato do BIO nº 6729 de 01 de novembro de 35 
2014 e MI 38/2014 DeSS. O presidente da comissão, Prof. Dr. Alan Victor Pimenta de Almeida Pales Costa 36 
apresentou o relatório, e, a Pró-Reitora Adjunta Profa. Dra. Maria Aparecida de Mello, complementou-o, 37 
lendo o parecer da Procuradora Federal Dra. Patrícia Ruy Vieira, que solicita a continuidade dos trabalhos da 38 
comissão, aprovado por unanimidade. Em seguida, passou para o próximo ponto de pauta, que dizia respeito 39 
ao Relato das atividades eleitorais para as Eleições de discentes de graduação e pós-graduação do Conselho 40 
de Assuntos Comunitários e Estudantis de 2015. A presidente da comissão, Profa. Dra. Débora Burini, 41 
relatou todas as atividades, assim como, o cronograma das Eleições em todos os campi. Não havendo 42 
considerações, a presidente considerou-o aprovado. Logo após, a presidente pediu ao Diretor da DiAS, 43 
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Ocimar Aparecido Rodrigues, que se manifestasse sobre a necessidade de alteração do Programa de 44 
Assistência Estudantil, que se manifestou e sugeriu  uma comissão composta por uma Assistente Social de 45 
cada campus e como presidente a Pró-Reitora Adjunta Profa. Dra. Maria Aparecida de Mello, tendo o 46 
Diretor Ocimar Aparecido Rodrigues como apoio à comissão. Após essas considerações, a presidente 47 
perguntou aos conselheiros se havia dúvidas. Não havendo nenhuma consideração, a presidente colocou em 48 
votação a aprovação da comissão, que foi aprovada por unanimidade. Logo depois, a presidente pediu para 49 
que a Diretora da Unidade de Atendimento à Criança, Profa. Dra. Mara Silvia Ap. Nucci Marassutti 50 
apresentasse uma solicitação de revisão do Regimento da UAC e seu funcionamento para o próximo 51 
semestre, que esclareceu a necessidade de reavaliar e fazer as adequações necessárias no Regimento. A Pró-52 
Reitora Adjunta Profa. Maria Aparecida de Mello sugeriu um prazo de 30 dias, que pode ser alterado se 53 
necessário, para que a Comissão de Revisão do Regimento da UAC, integrada pelas docentes da UAC, a 54 
Diretora da UAC e a Pró-Reitora Adjunta Profa. Dra. Maria Aparecida Mello; e a Comissão de Revisão do 55 
Programa de Assistência Estudantil, composta por uma Assistente Social de cada campus e como presidente 56 
Profa. Dra. Maria Aparecida de Mello, tendo o Diretor Ocimar Aparecido Rodrigues como apoio à comissão, 57 
apresentassem ao Conselho uma minuta para os conselheiros analisarem o andamento desses trabalhos. Logo 58 
em seguida, a presidente pediu a inclusão de um item na pauta, que dizia respeito à Aprovação ad 59 
referendum da Comissão Apuradora do Uso de recursos públicos destinados à participação em atividades 60 
extracurriculares por discentes, composta pelo Prof. Dr. Miguel Antonio Bueno da Costa como presidente, 61 
Diretor da DiAS, Sr. Ocimar Aparecido Rodrigues e a Assistente Social, Sra. Cristiane Cinat.  O Diretor da 62 
DiAS, Ocimar Aparecido Rodrigues, fez um breve relato sobre a necessidade dessa comissão e os trabalhos 63 
que vem sendo feitos por ela. Após essas considerações, a presidente perguntou aos conselheiros se havia 64 
dúvidas. Não havendo nenhuma consideração, a presidente colocou em votação a aprovação da comissão, 65 
que foi aprovada por unanimidade. A presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a presente 66 
reunião. Eu, LUANA DOMINGUES PEREIRA, na qualidade de secretária, lavrei a presente ata, que, se 67 
aprovada, será assinada pelos membros presentes. 68 

 69 

Pró-Reitora Adjunta Profa. Dra. Maria Aparecida Mello (em exercício da Presidência nessa reunião) 70 
_______________________________________ 71 

 72 

Sr. Ocimar Aparecido Rodrigues (Diretor da Divisão de Assistência Social) __________________________ 73 


