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ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  3 

CONSELHO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS 4 

 5 

Data: 27 de outubro 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 vinte e sete dias de outubro de dois mil e quinze, às 14 horas, no anfiteatro da Reitora realizou-12 
se a 22ª 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 em seguida procedeu aos informes da presidência. Informou sobre reunião 15 
com representantes da moradia, para estruturação do regimento, solução de problemas cotidianos e de futuras 16 
melhorias. A presidente informou, também, sobre o I Seminário de Atualização profissional na ProACE, que 17 
acontecerá nos dias 28, 29 e 30/10/2015 no Núcleo de Formação de Professores e contará com a participação 18 
de alguns docentes da UFSCar que trabalharão questões sobre vulnerabilidade e juventude. Como informes 19 
das unidades, a Seção de Assuntos Comunitários e Estudantis de Lagoa do Sino recebeu novos servidores: a 20 
psicóloga Simone Peixoto Conejo, e o técnico em enfermagem Valdir César Faria. Em seguida, a Diretora da 21 
UAC, Profª. Dra. Mara Silvia Aparecida Nucci Morassutti falou sobre a abertura do processo de eleição do 22 
Conselho da UAC e que em breve apresentará o relatório para o conselho. Na sequência, a Chefe do 23 
Departamento de Serviço Social (DeSS), Evellyn Aparecida Espíndola informou sobre o Processo de 24 
Renovação de Bolsas para 2016 do Programa de Assistência Estudantil da UFSCar, apontando resultados 25 
preliminares da renovação de bolsas. No campus de São Carlos foram 1451 bolsistas, em Araras 134, em 26 
Sorocaba 171 e Lagoa do Sino com 86 bolsistas, de um total de 1756 bolsistas nos 4 campi. Desses 1756 27 
bolsistas, 308 alunos não renovaram a bolsa em São Carlos, 09 em Araras, 24 em Sorocaba e apenas Lagoa 28 
do Sino todos os bolsistas renovaram suas bolsas. Após a análise da documentação entregue pelos alunos no 29 
período de 17 a 21 de agosto de 2015, os resultados foram os seguintes: Deferidos – 1032 em São Carlos, 30 
123 em Araras, 145 em Sorocaba e 86 em Lagoa do Sino; Indeferidos: 111 em São Carlos, 8 em Araras, 2 31 
em Sorocaba e nenhum indeferimento em Lagoa do Sino. A chefe do DeSS complementou que no período 32 
de 26 a 30 de outubro haverá o processo de solicitação de revisão junto ao Serviço Social para os alunos que 33 
não foram aprovados no primeiro momento. O resultado dessa nova análise será divulgada no dia 09 de 34 
novembro de 2015, e na reincidência de indeferimento os alunos podem recorrer ao CoACE, no período de 35 
16 a 17 de novembro de 2015, no qual estará disponível a solicitação de recursos. Ainda como informe das 36 
unidades, o Diretor da DiAS (Divisão de Assistência Social), Ocimar Aparecido Rodrigues, complementou o 37 
que a presidente disse em relação à reunião com representantes da moradia, relatando que a primeira reunião 38 
realizada no dia 21/10/2015 teve como pauta informação aos alunos sobre os processos de aquisição dos 39 
materiais permanentes da universidade e como são realizadas as manutenções em imóveis. Relatou também, 40 
que nas próximas reuniões será discutido o Termo de Ocupação da Moradia. Como informe dos membros, o 41 
Prof. Dr. Carlos Henrique Britto de Assis Prado, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), 42 
informou sobre discussão acerca da questão de convivência com os alunos do curso de Biologia. Relatou que 43 
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essa convivência está sendo muito difícil por causa de realização de festas, uso das instalações do CCBS e 44 
depredação ao patrimônio público. Relatou ainda, a ausência dos alunos nas reuniões chamadas pelo CCBS 45 
para discutir essa situação, o que torna mais complexo o problema. A discente de pós-graduação, Julie 46 
Christine Scaloppi complementou informando que no CCBS também ocorrem atividades culturais muito 47 
importantes para os alunos e se ofereceu para ser intermediadora dos alunos na solicitação da presença deles 48 
nas reuniões. A presidente e o Prof. Dr. Carlos Henrique de Assis Prado concordaram e reforçaram a 49 
importância de participação dos alunos nas reuniões para uma melhor maneira de resolver essa situação. Em 50 
seguida, a presidente passou à ordem do dia, iniciando pela aprovação da Ata da 21ª Reunião do CoACE, 51 
realizada ao primeiro dia de setembro de dois mil e quinze. Aprovada com uma solicitação de correção na 52 
sigla da UNESP de Rio Claro. Posteriormente, o próximo ponto de pauta dizia respeito à Apresentação da 53 
Complementação do Relatório Final da Comissão apuradora do uso de recursos públicos destinados à 54 
participação em atividades extracurriculares por discentes. O Diretor da DiAS (Divisão de Assistência 55 
Social), Ocimar Aparecido Rodrigues relembrou os conselheiros que esse é um processo de prestação de 56 
contas de uma viagem de dois alunos para o Nordeste com recursos públicos, os quais não realizaram a 57 
devida prestação de contas, e, em seguida, fez a leitura do Relatório Final da comissão. Após essas 58 
considerações, a presidente perguntou aos conselheiros se havia dúvidas. Não havendo nenhuma 59 
consideração, a presidente colocou em votação a aprovação da Complementação do Relatório Final da 60 
comissão que foi aprovado por unanimidade. Logo após, a presidente pediu aos conselheiros, a aprovação 61 
dos seguintes Ad Referenduns: Indicação da Profª. Dra. Débora Burini e do Prof. Dr. Alan Victor Pimenta de 62 
Almeida Pales Costa como representantes do Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis, efetivo e 63 
suplente, respectivamente, para comporem o Conselho Universitário. A presidente destaca a importância de 64 
ter representantes do CoACE no Conselho Universitário para discutir questões relacionadas aos alunos e a 65 
comunidade universitária, aprovado por unanimidade; Recurso do resultado do Processo de seleção junto ao 66 
“Programa Social para Discente da UFSCar” do discente D. F. B., negado. A Assistente Social, Sônia Regina 67 
Eliseu, do Departamento de Assuntos Comunitários e Estudantis em Araras (DeACE-Ar) fez breve relato do 68 
histórico do aluno e a causa de seu indeferimento. A Chefe do DeSS, Evellyn Aparecida Espíndola, 69 
complementou que normalmente é feita uma reanálise por outra Assistente Social. Não havendo nenhuma 70 
consideração, a presidente colocou em votação a aprovação do Ad Referendum que foi aprovado por 71 
unanimidade. Na sequência, o próximo ponto de pauta referiu-se à Designação da Profª. Débora Burini como 72 
membro da Comissão de averiguação do BIO nº 6729 de 01 de novembro de 2014 e MI 38/2014 DeSS em 73 
substituição ao Sr. Julio Cesar de Moraes. Não havendo nenhuma consideração, a presidente colocou em 74 
votação a aprovação da designação, que foi aprovada por unanimidade. Logo em seguida, a presidente pediu 75 
inclusão de dois itens na pauta: Posse do Prof. Dr. Carlos Henrique Britto de Assis Prado, como membro 76 
efetivo indicado pelo Centro de Ciências Biológicas e da Saúde em substituição ao Prof. Dr. Daniel Marinho 77 
Cezar da Cruz; Constituição de Comissão para Apuração de fatos ocorridos na portaria sul da UFSCar 78 
campus São Carlos – A presidente relatou que a ProACE recebeu diversos BIOs referentes à realização de 79 
palquinhos na universidade e recebeu, também, um ofício do Chefe do Serviço de Segurança, Sr. Fábio 80 
Marques Martins, no qual relata a ocorrência de palquinho na Área de Convivência Sul, em que houve a 81 
ocorrência de dois alunos segurarem aberta a cancela da portaria sul, liberando a entrada de qualquer pessoa 82 
no campus. Logo após esse relato, a presidente fez a leitura do parecer da Procuradoria Federal que aponta a 83 
constituição de uma comissão com no mínimo três servidores da UFSCar, sendo pelo menos um docente. A 84 
chefe do DeSS, Evellyn Aparecida Espíndola, a Profª. Dra. Marisa Silvana Zazzetta e o Prof. Dr. Eduardo 85 
Pinto e Silva manifestaram interesse em participar da comissão e a presidente relata que fará uma consulta à 86 
Procuradoria Federal sobre a participação da chefe do DeSS, Evellyn Aparecida Espíndola, por ser 87 
Assistente Social e ter envolvimento direto com os alunos bolsistas. O Prof. Dr. Carlos Henrique Britto de 88 
Assis Prado, do CCBS perguntou sobre a necessidade de constituir comissão para o evento ocorrido e a 89 
presidente esclareceu que há necessidade, pois houve infração à Resolução do Conselho Universitário - 90 
ConsUni, nº 777 de 18 de julho de 2014 e complementa com a leitura do parecer da PF que apresenta artigos 91 
e normas do ConsUni. A representante discente de pós-graduação, Julie Christine Scaloppi perguntou se a 92 
restrição de festas no campus já é uma norma ou ainda está sendo debatido e a presidente esclareceu que 93 
essas questões ainda estão sendo debatidas e que existem outras propostas em discussão, além do controle de 94 
acesso com identificação. Esclareceu, ainda, que a indicação da Procuradoria Federal aponta que o ocorrido 95 
no evento foi uma infração à Resolução do ConsUni. O Prof. Dr. Carlos Henrique Britto de Assis Prado 96 
pediu esclarecimentos sobre a realização de palquinhos na universidade, se existem normas que regulam 97 
esses eventos e a presidente informou que há normas que regulam qualquer evento feito na universidade, seja 98 
acadêmico ou esportivo, estabelecendo a quantidade de pessoas, segurança e plano de realização com 99 
detalhamento para que seja submetido à aprovação do reitor. Relatou, ainda, que na página eletrônica da 100 



ProACE contém toda a documentação necessária para a realiazação destes eventos na universidade. A 101 
presidente fez a apresentação da Resolução do ConsUni nº 793 de 12 de dezembro de 2014 que dispõe sobre 102 
os encaminhamentos para atualização do plano de segurança do campus. Após o recebimento da 103 
documentação apresentada pelos organizadores do evento, a ProACE faz a análise e em seguida encaminha à 104 
Reitoria para aprovação. A Profª. Dra. Dulce Helena Ferreira de Souza, a Profª. Dra. Débora Burini, a chefe 105 
do DeSS, Evellyn Aparecida Espíndola, o Prof. Dr. Carlos Henrique Britto de Assis Prado e a discente de 106 
pós-graduação Julie Christine Scaloppi pediram esclarecimentos sobre o posicionamento da Reitoria e a 107 
responsabilização sobre os eventos. A presidente exemplificou que apesar de existir portaria que regulamenta 108 
os eventos dentro da universidade, a qual responsabiliza os envolvidos, muitas vezes os eventos acontecem 109 
sem o conhecimento da ProACE e da reitoria. Após essas considerações, a presidente perguntou aos 110 
conselheiros se havia dúvidas. Não havendo nenhuma consideração, a presidente colocou em votação a 111 
indicação da comissão, que foi aprovada por unanimidade. A presidente agradeceu a presença de todos e 112 
encerrou a presente reunião. Eu, LUANA DOMINGUES PEREIRA, na qualidade de secretária, lavrei a 113 
presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros presentes. 114 

 115 

Pró-Reitora Adjunta Profa. Dra. Maria Aparecida Mello (em exercício da Presidência nessa reunião) 116 
_______________________________________ 117 

 118 

Sr. Ocimar Aparecido Rodrigues (Diretor da Divisão de Assistência Social) __________________________ 119 


