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ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  2 

CONSELHO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS 3 

Data: 01 de setembro de 2015 4 

Horário: 14h 5 

Local: Anfiteatro da Reitoria 6 

Presidência: GERALDO COSTA DIAS JUNIOR 7 

Membros: Conforme assinaturas na lista anexa 8 

Secretária: LUANA DOMINGUES PEREIRA 9 

Ao primeiro dia de setembro de dois mil e quinze, às 14 horas, no anfiteatro da Reitora realizou-se a 10 
21ª Reunião Ordinária do Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis – CoACE da Pró-Reitoria de 11 
Assuntos Comunitários e Estudantis – ProACE. O Pró-Reitor Geraldo Costa Dias Junior saudou os 12 
conselheiros e procedeu aos informes da presidência. Informou sobre o grave acidente envolvendo a empresa 13 
que fornece e transporta refeições para o campus de Lagoa do Sino e que por isso tivemos a necessidade de 14 
fornecer a alimentação aos alunos e servidores por meio de marmitex. O presidente, em nome da ProACE 15 
deixa registrado seus sentimentos. Após o presidente procedeu aos informes sobre as obras implementadas 16 
pela ProACE: o prosseguimento das obras do RU São Carlos, o qual tem um calendário longo, de 6 a 7 17 
etapas, bem como, o encaminhamento das obras da Assistência Estudantil no campus de Sorocaba, tais 18 
como: construção de vestiário do campo de futebol; projeto de cobertura da quadra de esportes; reforma dos 19 
vestiários e sanitários; pintura e iluminação de toda a quadra de esportes; construção de 4 salas de vivência 20 
para o DCE, Maracatu, Bateria e Projeto Incluir. O presidente relata que esses projetos já estão em fase de 21 
recebimento das planilhas orçamentárias, e que se tudo ocorrer bem, ainda esse ano, podem entrar em 22 
processo de licitação. Além disso, o presidente informou sobre a finalização do processo de licitação para a 23 
construção da portaria da moradia estudantil, que já tem uma empresa vencedora, e que em breve, iniciará 24 
todos os procedimentos para garantir a segurança e controle maior do acesso à moradia estudantil. Informou 25 
ainda, sobre a reunião realizada em 27 de agosto de 2015 com os pais da UAC, na qual explicou as ações 26 
desenvolvidas junto à unidade de Educação Infantil por meio de várias reuniões com a equipe administrativa 27 
e corpo docente referentes às ações administrativas e pedagógicas, tais como: atualização do Projeto Político 28 
Pedagógico; atualização do Regimento da UAC; mudança de procedimentos internos na UAC, controle de 29 
frequência, e, principalmente, sobre a carreira dos professores EBTTs. Logo após, o presidente passou a 30 
palavra à Pró-Reitora Adjunta, Profa. Dra. Maria Aparecida Mello que relatou sobre o processo de 31 
Progressão dos professores EBTTs realizado em parceria com a ProGPe, informando que foi necessária a 32 
realização de reunião com a Comissão Permanente de Progressão dos Docentes – CPPD do IFSP São Paulo, 33 
em busca de diretrizes e procedimentos que não estão claros na legislação. Na sequência, o presidente 34 
informou sobre o calendário de reuniões bimestrais da UAC. Como informes das unidades, o chefe do 35 
Departamento de Assuntos Comunitários e Estudantis de Araras, Wilson Aparecido Silva informou sobre a 36 
chegada da servidora Nadia Cristina Picelli, para a área administrativa do DeACE-Ar. A Diretora da Divisão 37 
de Saúde e Esporte, Claudia Aparecida Stefane forneceu informações gerais sobre o Desempenho da Atlética 38 
no Desafio Federal x UNESP Rio Claro e JUESP da FUPE; falou sobre o projeto de sorologia da febre 39 
maculosa no DeACE de Araras, e, informou também, sobre a Participação e apresentação de trabalhos da 40 
equipe do Departamento de Atenção à Saúde - DeAS e DeACE-Ar no 14º Congresso Paulista de Saúde 41 
Pública a ser realizado na UFSCar campus São Carlos de 26 a 30 de setembro de 2015. Em seguida, o 42 
presidente passou à ordem do dia, iniciando pela aprovação da Ata da 20ª Reunião do CoACE, realizada aos 43 
trinta dias de junho de dois mil e quinze. Não houve nenhuma solicitação de alteração e a presidência 44 
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considerou-a aprovada. O próximo ponto de pauta dizia respeito à Apresentação da proposta inicial da 45 
Comissão de Análise de atualização do Programa de Assistência Estudantil. A presidente da comissão, a Pró-46 
Reitora Adjunta Profa. Dra. Maria Aparecida de Mello fez uma breve apresentação da proposta inicial.  O 47 
presidente complementou que essa proposta é um trabalho longo, difícil e que em breve será disponibilizado 48 
para a comunidade universitária um cronograma para participar de discussões que possam contribuir para a 49 
composição deste programa. Após essas considerações, o presidente perguntou se havia dúvidas. A aluna 50 
Julie Christine Scaloppi, representante discente da pós-graduação, perguntou se já existe uma data para 51 
disponibilização desse cronograma. O presidente esclarece que ainda não estão finalizados esses trabalhos 52 
iniciais, e que quando houver a proposta de uma minuta será estabelecido o cronograma. Não havendo mais 53 
manifestação, o presidente considerou aprovada a proposta inicial da Comissão. Na sequência, o ponto de 54 
pauta dizia respeito à Proposta de Regimento da Unidade de Atendimento à Criança (UAC). O presidente fez 55 
um breve histórico da necessidade de alteração do Regimento aprovado pelo Conselho no ano de 2014, 56 
explicou sobre as dificuldades organizacionais e administrativas que foram encontradas ao longo dessa 57 
trajetória e, que, se fez necessário a construção de uma nova proposta de Regimento, que ainda não está 58 
concluído. Após essas considerações, o presidente perguntou se havia dúvidas. A discente de graduação, 59 
Nahomah Bretas, representante suplente do conselho, perguntou se o regimento está aberto a sugestões, e o 60 
presidente esclareceu e pediu que a comunidade universitária participe desse processo para que o regimento 61 
seja adequado a todas as necessidades. Não havendo manifestação, o presidente colocou em votação a 62 
aprovação do regimento da UAC, que foi aprovado com uma abstenção. Logo após, o presidente pediu 63 
aprovação do Ad Referendum da Comissão responsável por coordenar o processo seletivo de universalização 64 
de vagas para o ingresso de crianças na UAC/ProACE em 2015. Esclareceu a necessidade de aprovação da 65 
comissão constituída por Ato Administrativo nº26 da ProACE, composta pela Sra. Aline de Cássia D. 66 
Lagoeiro, Sra. Francismeire Bacci, Sra. Maria José da Silva Rocha, Sra. Elzimar Ferreira Lula, Sra. Isabel 67 
Cristina Frederico e Sra. Mayra de Souza Fontebasso. Não havendo nenhuma consideração, o presidente 68 
colocou em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. O próximo ponto de pauta dizia respeito ao 69 
Relato Parcial das Atividades da Comissão Apuradora do Uso de Recursos Públicos Destinados à 70 
Participação em atividades Extracurriculares por Discentes. O Diretor da Divisão de Assistência Social - 71 
DiAS, Ocimar Aparecido Rodrigues fez um breve relato, esclarecendo que os discentes não conseguiram 72 
prestar contas na íntegra e apresentou ao conselho duas propostas possíveis para o desfecho do processo. A 73 
primeira proposta consistia na devolução integral do valor de R$ 1.037,00 utilizados no trajeto de ida e volta 74 
do evento e a segunda proposta seria a devolução de R$ 860,00 para um estudante e R$ 649,00 para o outro, 75 
referentes aos custos de viagem e alimentação e, então, prosseguir com o indiciamento dos discentes 76 
envolvidos. O presidente fez referência à segunda proposta apresentada pelo Diretor da DiAS, ressaltando 77 
que os envolvidos nesse processo têm o direito de defesa e podem pedir orientações à Procuradoria Federal. 78 
A Profa. Dra. Débora Burini do Departamento de Artes e Comunicação - DAC manifestou-se favorável à 79 
segunda proposta, mas perguntou o que levou a comissão a apresentar a primeira opção, já que ela abriria 80 
precedentes para que outros alunos tenham recursos e não os comprovem na íntegra. Pediu esclarecimentos, 81 
também, sobre a orientação dada aos alunos para o uso dos recursos. O Diretor da DiAS esclareceu que os 82 
alunos envolvidos se defenderam, dizendo que economizaram no transporte para poderem se alimentar, o 83 
que gerou dúvidas na comissão sobre a prestação de contas apresentada pelos alunos e elaborou essas duas 84 
propostas para o conselho analisar, a partir da documentação apresentada pelos alunos. Após esses 85 
esclarecimentos, o Diretor da DiAS fez a leitura do relato parcial das atividades, no qual a comissão 86 
recomenda à ProACE que providencie cartilha de forma sintética, clara e direta para orientar os interessados 87 
a efetuarem de forma correta a solicitação de recursos à pró-reitoria e suas respectivas prestação de contas. 88 
Não havendo mais considerações, o presidente colocou em votação as duas propostas apresentadas. O 89 
conselho aprovou a segunda proposta. Na sequência, o ponto de pauta dizia respeito ao Relato parcial das 90 
atividades da Comissão de averiguação do BIO nº 6729 de 01 de novembro de 2014 e MI 38/2014 DeSS. O 91 
presidente da Comissão, Prof. Dr. Alan Victor Pimenta de Almeida Pales Costa fez um breve relato, 92 
esclarecendo que a Comissão está na fase de nova coleta de depoimentos para prosseguir com o processo. 93 
Explicou ainda, que um dos membros da comissão deverá ser substituído pela impossibilidade de sua 94 
permanência. O presidente perguntou se há considerações e a Profa. Dra. Dulce Helena Ferreira de Souza, do 95 
CCET sugeriu a instalação de câmeras na moradia para maior segurança dos moradores. O presidente 96 
complementou que no dia 28/09/2015 será realizada uma reunião com os estudantes/moradores sobre o 97 
assunto de segurança dentro da moradia estudantil. Não havendo mais considerações, o Relato parcial da 98 
Comissão foi aprovado por unanimidade. Logo em seguida, a presidência pediu aprovação do Ad 99 
Referendum para o Edital de Renovação de Bolsas 2016 do Programa de Assistência Estudantil. O 100 
presidente explicou que normalmente não se abre renovação de bolsas no mês de agosto, mas que houve uma 101 



exceção para o DeSS poder ter tempo hábil para analisar toda a documentação exigida. Logo em seguida, o 102 
presidente pediu a inclusão de dois itens na pauta: Recurso de um aluno que foi indeferido para renovação de 103 
bolsas. A Assistente Social, Isabel Cristina Frederico, do Departamento de Serviço Social - DeSS fez um 104 
breve relato da situação e explicou que a causa do indeferimento foi o fato da família possuir renda per capita 105 
maior que a linha de corte implementada pelo Programa de Assistência Estudantil da UFSCar. Não houve 106 
manifestações e a presidência considerou o parecer de indeferimento feito pelo DeSS aprovado com uma 107 
abstenção; Realização por alunos de festa sem autorização no Campus de Sorocaba. O presidente relata que a 108 
realização dessa festa trouxe consequências graves, inclusive pichações de prédios dentro do campus. 109 
Esclareceu, também, que foi enviado à ProACE, pela Prefeitura Universitária de Sorocaba, uma 110 
documentação, solicitando abertura de um processo administrativo para averiguação dos fatos. A 111 
Procuradoria Federal emitiu parecer orientando a ProACE à abertura de processo, por meio de uma comissão 112 
para averiguação. O presidente sugeriu previamente os nomes da Chefe do Departamento de Assuntos 113 
Comunitário e Estudantis de Sorocaba - DeACE-Sor, Márcia Regina Pires Bracciali e a Diretora do Campus 114 
de Sorocaba, Profª. Dra. Eli Angela Vitor Toso. O presidente enfatizou que aguarda a posição da 115 
Procuradoria Federal sobre a composição da comissão. A representante discente de pós-graduação, Julie 116 
Christine Scaloppi sugeriu a participação do movimento estudantil do campus de Sorocaba para compor a 117 
comissão. O presidente esclareceu que podem participar, inclusive, os discentes do campus de Sorocaba. Não 118 
havendo nenhuma consideração, o presidente colocou em votação a aprovação da prévia indicação da 119 
comissão, que foi aprovada por unanimidade. O presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 120 
presente reunião. Eu, LUANA DOMINGUES PEREIRA, na qualidade de secretária, lavrei a presente ata, 121 
que, se aprovada, será assinada pelos membros presentes. 122 
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