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ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  3 

CONSELHO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS 4 

 5 

Data: 27 de setembro de 2016 6 

Horário: 14h30min 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 vinte e sete dias de setembro de dois mil e dezesseis, às 14 horas, no anfiteatro da Reitoria realizou-se a 12 
25ª Reunião Ordinária do Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis – CoACE da Pró-Reitoria de 13 
Assuntos Comunitários e Estudantis – ProACE, presidida pelo Pró-Reitor GERALDO COSTA DIAS 14 
JUNIOR juntamente à Pró-Reitora Adjunta Profª Drª Maria Aparecida Mello. O presidente saudou os 15 
conselheiros e iniciou a reunião com os informes da presidência constados em ata, a respeito de eventos 16 
festivos que ocorreram nos campi de São Carlos e Sorocaba. Foi entregue à ProACE um Ofício GR 1472, 17 
contendo  solicitação do magnífico Reitor para  constituição de  Comissão de apuração dos fatos do Boletim 18 
Interno de Ocorrência que relata a realização de um “Luau” no observatório e na praça da ciência, além de 19 
dois eventos realizados no “centrinho” da Biologia no campus São Carlos. Pelo fato de que a abertura dessa 20 
comissão demandará procedimentos administrativos a serem encaminhados à procuradoria federal e depois 21 
submetidos ao CoACE e, ainda, por ser essa a última reunião do CoACE desta gestão, os 22 
encaminhamentos ficarão a cargo da nova gestão da ProACE. Houve também o relato da ocorrência de uma 23 
festa realizada no campus de Sorocaba no dia vinte e dois de setembro com início às nove horas da noite e 24 
término às seis da manhã do dia seguinte, com uma farta documentação com fotos e boletins internos de 25 
ocorrência encaminhados pelo Prefeito Universitário do campus de Sorocaba à Reitoria da instituição e que 26 
demandará ações administrativas as quais também ficarão a cargo da nova gestão. Esta foi a última reunião 27 
do CoACE presidida pela atual gestão, tendo em vista o processo de eleição ocorrido recentemente e com 28 
previsão de que a nova administração assuma a partir do mês de novembro. Como informe das outras 29 
unidades, a Profª Mara Silvia Ap. Nucci Marassutti anunciou a eleição dos membros do Conselho da UAC, 30 
realizada no último mês, junto à posse feita pelo Pró-Reitor e pela Pró-Reitora Adjunta e concluiu dizendo 31 
que os membros passarão a se reunir em reuniões bimestrais pré-agendadas ou em reuniões extraordinárias. 32 
Geraldo enfatizou a importância da formação desse conselho por haver a condução compartilhada da gestão 33 
da UAC entre Diretoria e Conselho de representantes dos pais de todas as crianças matriculadas. Em seguida, 34 
a diretora da Divisão de Saúde e Esporte, Tatiana Bianchini Pinheiro, informou que o Departamento de 35 
Esportes tem enfrentado uma série de questões de segurança causada principalmente por indivíduos externos 36 
à Comunidade Universitária. Ela comunicou que o consumo de drogas tem se tornado mais frequente no 37 
Parque Esportivo; há relatos de violação de patrimônio público, furtos de materiais da universidade e de 38 
alunos, agressão física a alunos e ameaças a um servidor do DeEsp. Segundo a diretora, essas questões estão 39 
sendo analisadas pela Prefeitura Universitária, mas há a necessidade de encaminhamento desses 40 
acontecimentos a outras esferas públicas devido ao fato de as pessoas envolvidas nesses casos não serem 41 
membros da Comunidade Universitária. Tatiana afirmou ainda que a ProACE está aguardando um relatório 42 
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de ocorrências do Departamento de Esportes para oficializar o registro dessa situação  e encaminhar à 43 
Reitoria. O chefe do DeEsp pediu a palavra para reiterar o que foi dito anteriormente por Tatiana, mostrando 44 
a necessidade da Universidade em resolver esses casos com urgência, devido à gravidade dos 45 
acontecimentos. Sem mais informes das unidades ou dos conselheiros, o presidente deu início à Ordem do 46 
Dia já de antemão invertendo a sequência dos itens de pauta, passando o 2.5 para 2.3 por solicitação da Sra. 47 
Cristiane Cinat, responsável pela apresentação do ponto 2.5 que necessitava se ausentar da reunião. Em 48 
seguida, houve a aprovação da Ata da 24ª Reunião do CoACE por unanimidade. O segundo item da Ordem 49 
do Dia foi ad referendum para a composição de uma Câmara Assessora de Tecnologia de Informação do 50 
Conselho de Administração; dois servidores da ProACE foram indicados: Ivanildo da Silva como membro 51 
titular e Ocimar Aparecido Rodrigues como membro suplente, aprovados por unanimidade. Então, a Profª 52 
Drª Maria Aparecida Mello foi chamada, junto à Assistente Social Cristiane Cinat, para apresentarem o 53 
relato das atividades da Comissão de Atualização do Programa de Assistência Estudantil. A Profa. introduziu 54 
o assunto relembrando que a comissão foi criada no início de dois mil e quinze, com o objetivo de promover 55 
a atualização no programa de assistência estudantil da UFSCar, muito importante diante da Lei nº 56 
12.711/2012, que prevê a reserva de cinquenta por cento das vagas em Universidades Federais para 57 
estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas, afro-descendentes, indígenas e 58 
quilombolas. Esta atualização está sendo realizada com base nas necessidades dos estudantes em 59 
vulnerabilidade estudantil e de forma a otimizar  o  programa da Universidade. A Pró-Reitora descreveu a 60 
complexidade desse processo, justificando a não conclusão até o momento. Após essa breve contextualização 61 
a professora solicitou a prorrogação dessa comissão e, ainda, sua substituição da presidência da comissão, 62 
tendo em vista o término de sua gestão. Desse modo, ela passou a palavra à assistente social, Sra. Cristiane 63 
Cinat, indicada por suas pares para assumir a presidência da Comissão. A assistente social começou a 64 
mostrar o trabalho que foi, até então, realizado, apresentando o Programa de Assistência Estudantil- PAE 65 
gerido pela ProACE nos quatro campi da Universidade e que atende os critérios de vulnerabilidade 66 
socioeconômica dos estudantes desde dois mil e doze, os quais dependem das políticas de permanência para 67 
se manter na faculdade. Este programa tem se modificado de acordo com o contexto socioeconômico devido 68 
à necessidade de maiores qualificações para os atendimentos e, por isso, algumas reuniões foram realizadas 69 
para estudar alguns conceitos e terminologias que devem ser adequados, dando importância às diferenças de 70 
necessidades em cada campus, de acordo com cada especificidade. Após os estudos houve a formalização do 71 
conteúdo para a formulação de um programa piloto já contemplando essas novas especificidades. O ingresso 72 
no programa ainda é determinado pela avaliação da renda per capita e foi visto como necessária a criação de 73 
uma nova metodologia para essa avaliação. Houve, também, um momento de discussão de benefícios 74 
específicos, verificação de mudanças e novas propostas para que cada vez mais sejam realizadas atualizações 75 
e melhoras na assistência aos alunos. A assistente social concluiu sua apresentação agradecendo à Pró-76 
Reitora e aos conselheiros pelo espaço e se disponibilizou a esclarecimentos de dúvidas. Em seguida, o Pró-77 
Reitor abriu votação para a substituição da presidência da Profª Drª Maria Aparecida Mello pela Sra. 78 
Cristiane Cinat, bem como a prorrogação do prazo para os trabalhos da comissão. Ambas solicitações foram 79 
aprovadas por unanimidade. Assim, o presidente passou ao item de pauta 2.4, sobre a submissão do relatório 80 
final de atividades dos termos de indiciação e defesa apresentada pelos estudantes da comissão de 81 
averiguação do relato de BIO nº6729, de primeiro de novembro de dois mil e catorze, e Memorando Interno 82 
nº38/2014 do Departamento de Serviço Social. Diante do relatório final referente às providências a serem 83 
tomadas, a Drª Patrícia Ruy Vieira, Procuradora Federal, concordou com  a avaliação feita pela comissão e  a 84 
penalização aos estudantes proposta pela comissão está compatível com o caso, com advertência por escrito, 85 
conforme o Artigo nº60/I do Regimento Geral da UFSCar. A Procuradoria Federal encaminhou esse 86 
processo ao CoACE para submeter o relatório a julgamento do conselho, o qual foi aprovado por 87 
unanimidade. O item 2.5 se referia à submissão do relatório final da comissão para averiguação do consumo 88 
de bebidas alcoólicas e realização de festas não autorizadas no campus de Sorocaba. O relatório final sugeriu 89 
a realização de uma reunião no campus de Sorocaba liderada pelo CoACE, juntamente à Prefeitura 90 
Universitária de Sorocada e ao DeACE-Sor, na qual seriam discutidas questões a respeito desses eventos, 91 
além do arquivamento do processo, uma vez que os relatos apenas apontam indícios da realização do evento. 92 
O presidente Geraldo Costa Dias Junior analisou essa sugestão como inviável, já que o caso é de extensão 93 
geral na Universidade e há quantidade grande de documentos sobre o assunto enviado à ProACE e 94 
disponibilidade à comissão, o que não justifica seu arquivamento. A Profa. Dra. Dulce Helena Ferreira de 95 
Souza, representante do Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia - CCET, expressou também sua dúvida a 96 
respeito da posição final da comissão. Em seguida o Pró-Reitor sugeriu o encaminhamento do processo à 97 
área jurídica da instituição para que lá sejam tomadas as providências necessárias. Wilson Aparecido Silva, 98 
chefe do DeACE-Ar, observou que há a necessidade de que os processos sejam finalizados rapidamente, uma 99 



vez que a demora dá a possibilidade de que se realizem ainda mais festas. O Pró-Reitor iniciou a votação do 100 
encaminhamento do processo à área jurídica da instituição, que foi aprovado por unanimidade. O último 101 
ponto de pauta dizia respeito ao Relatório de Transição de Gestão. Ele foi solicitado pela Reitoria para que 102 
fosse apresentado à nova equipe as condições e atividades realizadas pela ProACE, relatando dados 103 
comparativos de todo o período de gestão, de dois mil e doze a dois mil e dezesseis, o que foi feito em todas 104 
as Pró-Reitorias. O relatório apresentou as características de composição da ProACE; uma introdução sobre a 105 
Pró-Reitoria, bem como um breve histórico; apresentação das seções e departamentos; dados comparativos 106 
dos serviços da atual gestão, além dos processos e discussões que ficarão sob a responsabilidade da próxima 107 
gestão. A aprovação do relatório foi definida por unanimidade pelo conselho e, então, ficou estabelecido o 108 
seu encaminhamento à Reitora e ao Pró-Reitor eleito para a ProACE Prof. Dr. Leonardo Antonio de 109 
Andrade. Sem mais discussões, o presidente finalizou a reunião e agradeceu, juntamente à Pró-Reitora 110 
Adjunta, a possibilidade de presidir a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis e o CoACE 111 
durante sua gestão, reconhecendo todo o aprendizado adquirido nesse período. Eu, LUANA DOMINGUES 112 
PEREIRA, na qualidade de secretária, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros 113 
presentes. 114 
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