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ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  3 

CONSELHO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS 4 

 5 

Data: 09 de dezembro de 2015 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 nove dias de dezembro de dois mil e quinze, às 14 horas, no anfiteatro da Reitora realizou-se a 12 
23ª Reunião Ordinária do Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis – CoACE da Pró-Reitoria de 13 
Assuntos Comunitários e Estudantis – ProACE. O presidente saudou os conselheiros e em seguida passou a 14 
palavra para a Pró-Reitora Adjunta Profª. Dra. Maria Aparecida Mello que procedeu aos informes sobre a 15 
mudança de sistemática da Avaliação da progressão e promoção de docentes EBTTs. A Pró-Reitora Adjunta 16 
esclareceu que os docentes antigos estavam estacionados na carreira por motivo de mudança de lei e a 17 
universidade precisou modificar os critérios de avaliação e proceder à eleição de Comissão Análoga à CPPD 18 
que é a responsável pelas avaliações. Informou, também, sobre a Reunião do dia 21/10/2015 entre ProACE, 19 
representantes da moradia e Divisão de Assistência Social - DiAS. A Pró-Reitora Adjunta relatou que os 20 
representantes da moradia revindicavam reuniões sistemáticas para poderem compreender as dinâmicas da 21 
universidade com relação à moradia. Na primeira reunião foi feito um cronograma para que acontecessem 22 
reuniões semanais com objetivo de esclarecer dúvidas dos alunos. Segundo o relato do Diretor da DiAS, 23 
Ocimar Aparecido Rodrigues, os representantes da moradia compareceram somente na primeira reunião e, a 24 
partir disso pediu ajuda ao Diretório Central dos Estudantes - DCE no contato com os alunos da moradia 25 
para participarem das reuniões e construir junto à ProACE procedimentos que afetam a todos. Outro informe 26 
da pró-reitora adjunta foi a respeito da participação da ProACE na reunião do pleno da ANDIFES com o 27 
FONAPRACE no dia 18/11/2015 em São Paulo, para a apresentação do Observatório de Assistência 28 
Estudantil pela professora Vera Cepêda.Nessa reunião estavam presentes também entidades estudantis de 29 
graduação e pós-graduação que discutiram sobre questões relativas à Assistência Estudantil. A ProACE, 30 
junto com a Profa. Dra. Vera Alves Cepêda participou em uma das mesas que discutia sobre o Observatório 31 
da Assistência Estudantil, que está em fase de finalização. O Reitor da Universidade Federal de São Carlos, 32 
Prof. Dr. Targino de Araújo Filho solicitou à ANDIFES, em nome da UFSCar, que financiasse a 33 
continuidade do projeto nessa segunda fase, cujos resultados serão fundamentais para a geração de políticas 34 
de assistência estudantil para todas as universidades federais do país. A ProACE e a Profa. Dra. Vera Alves 35 
Cepêda estão programando uma apresentação ampla do projeto para toda a universidade. Em seguida, a Pró-36 
Reitora Adjunta informou sobre o Seminário de Atualização Profissional da ProACE que foi direcionado, 37 
pela primeira vez aos técnicos administrativos da ProACE, com prioridade de participação das assistentes 38 
sociais, pela necessidade de mudança de procedimentos urgentes relativos à assistência estudantil a partir das 39 
novas demandas dos estudantes. Posteriormente esse seminário será estendido a todos os técnicos 40 
administrativos da ProACE. O referido seminário foi elaborado com base no levantamento de dificuldades  41 
atuais prementes enfrentadas na implementação das políticas de Assistência Estudantil. O seminário 42 
envolveu a discussão de dois temas: a “vulnerabilidade social” e a “juventude atual”, por intermédio de 43 
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palestras de pesquisadores da UFSCar de forma que os participantes pudessem ampliar sua visão sobre o 44 
assunto e encontrar caminhos para o seu aprofundamento. Além disso informou sobre Discussão acerca da 45 
segurança no campus – ConsUni – 04/12/2015, esclarecendo que nos meses de outubro, novembro e 46 
dezembro de 2015 houve festas de alunos na universidade, contrariando a Resolução do ConsUni de 2014 47 
sobre a questão de segurança no campus. Como houve o descumprimento dessa resolução a Reitoria enviou 48 
ofício ao DCE informando que eles se responsabilizariam pelo que está acontecendo na universidade, e em 49 
resposta, o DCE manifestou que essas festas seriam suspensas e solicitou uma reunião com o Reitor. Nessa 50 
reunião ficou acordada que o DCE irá construir juntos com os alunos uma nova proposta para os palquinhos 51 
a ser apresentada no início do período letivo de 2016. O presidente complementa que a decisão do ConsUni 52 
não proíbe festas ou eventos festivos, ela determina que a realização desses eventos passem por todas as 53 
normas institucionais existentes na universidade para que esses eventos aconteçam. Informou ainda, sobre a 54 
Reunião do dia 03/12/15 com DCE sobre o Restaurante Universitário - RU. O presidente relata que essa 55 
reunião diz respeito à questão de refeições retiradas nos balcões térmicos ao final do almoço aos sábados e 56 
que, infelizmente, circulou nas redes sociais informações controversas a respeito da possibilidade de retirada 57 
de marmitas. Então a ProACE preocupada com essa situação, por meio de nota no INFOREDE esclareceu a 58 
situação a toda comunidade universitária. O presidente relata brevemente que esse tipo de retirada de 59 
alimentos já aconteceu na universidade pelos alunos da moradia interna quando o campus era afastado dos 60 
bairros e do centro comercial da cidade, e houve vários problemas com relação a esse fornecimento. O 61 
presidente complementa que há uma nova legislação da Vigilância Sanitária, de 2013, que impede a 62 
reutilização de gêneros alimentícios dos balcões térmicos. Então, diante de todo esse contexto, a ProACE 63 
junto com a instituição está fazendo um levantamento para uma solução efetiva dessa situação. Como 64 
informes das unidades, a diretora da Divisão de Saúde e Esporte, Profa. Dra. Claudia Aparecida Stefane, 65 
informou sobre as Campanhas na área da saúde: Outubro Rosa em Lagoa do Sino e Araras, Novembro Azul 66 
em Lagoa do Sino e Araras e Fique Sabendo, que são os testes de identificação de HIV, Sífilis e Hepatite, 67 
que aconteceu em dezembro no campus São Carlos, Araras e Sorocaba, e, em Lagoa do Sino essa campanha 68 
é permanente junto à prefeitura da cidade. Informou também, sobre a devolutiva das carteiras de vacinação 69 
dos alunos ingressantes em 2015 e pediu a colaboração de todos para que mantenham suas carteiras de 70 
vacinação atualizadas lembrando que existe um calendário de vacinação adulto. Informou que o campus de 71 
Araras vem fazendo desde outubro uma campanha de rastreamento de diabetes junto aos servidores e alunos. 72 
Informou ainda, sobre a participação na formação profissional e aprofundamento no trabalho de atendimento 73 
à animais peçonhentos da enfermeira Tatiane Carolina Martins Machado Rodrigues, do campus de Lagoa do 74 
Sino, e, parabenizou a médica do Departamento de Atenção á Saúde (DeAS), Dra. Mariana Almeida Prado, 75 
que fez sua qualificação de mestrado no dia 30 de novembro. Em seguida, a Chefe do Departamento de 76 
Serviço Social (DeSS), Evellyn Aparecida Espíndola informou sobre o processo de seleção para bolsa 77 
espécie 2016 que ocorreu no período de 24 de novembro a 8 de dezembro de 2015. Relembrou que a bolsa 78 
espécie é uma modalidade da bolsa moradia subdividida em espécie, vaga e mãe. Anualmente é lançado o 79 
edital pelo DeSS com o objetivo de vagas para o acolhimento de calouros. Informou ainda, sobre a Reunião 80 
com o Juiz de direito Dr. Paulo Cesar Scanavez e Dra. Marina da Procuradoria Jurídica da UFSCar para 81 
solucionar dúvidas legais referentes ao Programa de Assistência Estudantil. O DeSS e a assistência social 82 
dos outros 3 campi estão se reunindo para reformulação do Programa de Assistência Estudantil. Informou 83 
também, sobre participação do Serviço Social do campus de Sorocaba, Araras e Lagoa do Sino no Processo 84 
seletivo de bolsas Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (PROMISAES) e Programa de 85 
Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), no período de 23 de novembro a 18 de dezembro de 2015. A 86 
chefe do DeSS esclareceu que a bolsa PROMISAES tem objetivo de fomentar a cooperação técnico-87 
científica e cultural entre o Brasil e os países com os quais mantém acordo, em especial os países africanos, e 88 
que oferece apoio financeiro no valor de R$ 622,00 aos alunos estrangeiros participantes do PEC-G, visando 89 
cooperar para a manutenção desses estudantes no país. Esse trabalho é realizado pelo serviço social dos 3 90 
campi em parceria com a Secretaria de Relações Internacionais – SRInter e a Coordenadoria de Ações 91 
Afirmativas e outras Políticas de Equidade – CAAPE. Em seguida, o presidente pergunta aos conselheiros se 92 
há informes dos membros. Não havendo nenhuma consideração, o presidente passou à ordem do dia, 93 
iniciando pela aprovação da Ata da 22ª Reunião do CoACE, realizada aos vinte e sete dias de outubro de 94 
dois mil e quinze que foi aprovada por unanimidade. Posteriormente, o próximo ponto de pauta dizia respeito 95 
ao Calendário da UAC referente a 2016. A Diretora da UAC - Unidade de Atendimento à Criança, Profa. 96 
Dra. Mara Silvia Aparecida Nucci Morassutti, relata que o calendário foi elaborado em equipe e apreciado 97 
em uma reunião de pais. O calendário contém 201 dias letivos, período de férias dos servidores e das 98 
crianças e manutenção e limpeza do prédio, atividades de planejamento para a realização de um trabalho 99 
coletivo, uno e bem articulado, período de formação e divulgação de pesquisa e extensão, e outras atividades 100 



internas da unidade previstas no calendário, tais como: semana da consciência negra, semana da saúde e festa 101 
da família. A diretora da UAC esclarece que o calendário é flexível e que está aberto para mudança de datas 102 
e eventos caso seja necessário. O Prof. Dr. Carlos Henrique Britto de Assis Prado, do Departamento de 103 
Botânica (DB) acrescentou que essa transformação da creche da UAC em uma unidade acadêmica é muito 104 
importante e que a universidade poderia conversar com a Universidade de São Paulo (USP) para contribuir 105 
para o não fechamento das creches da USP que estão passando por um momento extremamente delicado. 106 
Após essas considerações, o presidente perguntou aos conselheiros se havia dúvidas. Não havendo nenhuma 107 
consideração, o presidente colocou em votação a aprovação do Calendário que foi aprovado por 108 
unanimidade. Na sequência, o próximo ponto de pauta referiu-se aos Recursos do DeSS: Relato nº 1: 109 
R.A.F.B; Relato nº 2: H. S.C.; Relato nº 3 M.O.R.; Relato nº 4 E.P.B.; Relato nº 5 P.K.P.; Relato nº 6 E.S.; 110 
Relato nº 7 G.A.S.; Relato nº 8 R.W; Relato nº 9 J.P.S.; Relato nº 10 F. B.- o presidente fala brevemente que 111 
se trata de recursos sobre renovação de bolsas para o Programa de Assistência Estudantil encaminhados ao 112 
CoACE por discentes. Refere-se ao edital nº3 de 2015, os resultados da análise já foram divulgados e os 113 
alunos que não foram contemplados tiveram 3 momentos para recorrer da decisão. No primeiro momento 114 
recorreram-se ao DeSS, não acontecendo o deferimento recorreram uma segunda vez e, persistindo o 115 
indeferimento os discentes podem recorrer ao CoACE que é a ultima estância dentro da área da Assistência 116 
Estudantil. Antes de chegar ao CoACE os recursos são discutidos e analisados pelo DeSS, DiAS e ProACE. 117 
O presidente esclarece que não irá fazer a leitura de cada relato, pois os conselheiros receberam 118 
antecipadamente toda a documentação referente a cada recurso. O presidente pergunta se há dúvidas sobre os 119 
recursos e a discente de graduação F. B. pergunta como é feito o terceiro pedido de recurso e se terá sua 120 
resposta. O presidente explica que quando o discente encaminha o pedido de recurso ao CoACE, os 121 
conselheiros recebem antecipadamente esses relatos, fazem a leitura e pedem mais esclarecimentos ao 122 
plenário caso seja necessário. O DeSS explica a situação para que haja o entendimento sobre o relato e 123 
posteriormente ocorre a votação. Pode-se fazer em conjunto porque já houve uma leitura prévia dos 124 
conselheiros e se houver algum destaque em um dos casos há a votação daquele caso em específico. Após 125 
essas considerações, o presidente perguntou aos conselheiros se havia dúvidas. Não havendo nenhuma 126 
manifestação, o presidente colocou em votação os indeferimentos que foram aprovados com 3 abstenções. O 127 
discente de graduação E. P. B. pediu a palavra que lhe foi concedido pelo presidente. Informou sobre a 128 
dificuldade e a impossibilidade de acesso às informações que foram definidas para o Edital de Renovação de 129 
bolsas para 2016, apontando valores da renda per capita exigida pelo Programa de Assistência Estudantil, e 130 
os descontos feitos sobre a renda familiar bruta, no qual causou seu indeferimento por exceder o valor 131 
estipulado. Informou também sobre a indisponibilidade de acesso as Atas do conselho pela comunidade 132 
acadêmica pelo fato de não estarem atualizadas, problema recorrente em vários conselhos da universidade, e 133 
que essa falta de informação o impossibilitou de escrever um recurso mais detalhado. Informou ainda, sobre 134 
o Edital de Renovação de Bolsas 2016, relatando a falta de pontos específicos e as variações inerentes à 135 
realidade socioeconômica de cada família, excluindo assim uma série de ocorrências que afetam a realidade 136 
dos estudantes e de seus familiares, podendo afetar também sua permanência na universidade. O discente 137 
externou sua surpresa na falta de um espaço para diálogo na reunião do conselho para discutir 138 
detalhadamente cada recurso encaminhado ao CoACE, com exposições das situações de cada um dos 139 
discentes. Também informou sobre as dificuldades da moradia estudantil e das dificuldades que ele vai 140 
encontrar por ter sido indeferido no processo de renovação de bolsas. Logo após, o presidente pediu aos 141 
conselheiros, a aprovação dos seguintes Ad Referenduns: Constituição de Comissão para apuração dos fatos 142 
relatados nos Boletins Internos de Ocorrência – BIO n° 8317 e BIO n° 7034 de 20 de novembro de 2015 – o 143 
presidente esclarece que foram atos praticados por alunos, em que levantaram a cancela de acesso ao campus 144 
permitindo a entrada de pessoas não autorizadas para participar de festas e eventos, e que por se tratar da área 145 
da Assistência Estudantil cabe a ProACE conduzir os trabalhos para averiguação dos fatos por meio de 146 
comissão. A Profª. Dra. Marisa Silvana Zazzetta, presidente da Comissão, acrescentou que já iniciou seus 147 
trabalhos e que os alunos envolvidos já foram informados do início das atividades; Constituição da Comissão 148 
para apuração dos fatos relatados no Ofício 038/2015 - CCBS de 26 de outubro de 2015 – O presidente 149 
esclarece que são ocorrências no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) e do Centrinho da 150 
Biologia, com relação a aproveitamento de espaços causando desconforto aos docentes, a direção do Centro 151 
e aos alunos. Essa situação caracterizou um descumprimento da normatização do ConsUni e por essa razão, 152 
foi constituída uma comissão para averiguação dos fatos, composta  pelo Prof. Dr. José Marques Novo 153 
Junior como presidente da Comissão, a  Profa. Dra. Marisa Silvana Zazzetta e o Sr. Wilson Polli Junior, da 154 
Divisão de Serviços Gerais - DiSG. Essa situação foi relatada a ProACE e a Reitoria da Universidade e 155 
estamos em processo de averiguação dos fatos ocorridos. Após esses esclarecimentos o presidente pergunta 156 
aos conselheiros se há dúvidas. Não havendo nenhuma manifestação, o presidente coloca em votação os dois 157 



Ad Referenduns que foram aprovados por unanimidade. O presidente agradeceu a presença de todos e 158 
encerrou a presente reunião. Eu, LUANA DOMINGUES PEREIRA, na qualidade de secretária, lavrei a 159 
presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros presentes. 160 
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Sr. Geraldo Costa Dias Junior (Presidente) ____________________________________________ 162 
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Profa. Dra. Maria Aparecida Mello (Pró-Reitora Adjunta) ___________________________________ 164 


