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 ATA DA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA TERCEIRA (183ª) REUNIÃO DA CÂMARA DE 1 

ASSUNTOS COMUNITÁRIOS (CAC) DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada aos vinte 2 

e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no Auditório 3 

Cassiano Nunes da Biblioteca Central da UnB, com a presença dos membros: André Luiz 4 

Teixeira Reis (Decano - Presidente), Olinda Maria Gomes Lessa (FACE), Bistra Stefanova 5 

Apostolova (FD), José Luiz Villa Mella (FE), Marisete Peralta Safons (FEF), Ana Lúcia 6 

Carneiro Sarmento (FM), Alberto Carlos Guimarães C. Diniz (FT), Aline Ione Miranda do 7 

Nascimento de Carvalho (FUP), Mario Lima Brasil (IDA), João José Costa Gondim (IE), 8 

Adriana Pereira Ibaldo (IF), Alexandre F. B. Costa Leite (IH), Ana Emília Fajardo Turbin (IL), 9 

Tatiana Lionço (IP), Thiago Aparecido Trindade (IPOL), Evelyn Jeniffer de Lima Toledo (IQ), 10 

Tânia Maria Pechir G. Manzur (IREL) e Cristiane Moreira da Costa (RU). Foi justificada a 11 

ausência dos seguintes membros: Gervásio Fernando Alves Rios (FAV), José Jorge de 12 

Carvalho (ICS), Edilson de Souza Bias (IG) e Antônio César de Oliveira Guedes (SINTFUB). 13 

Também esteve presente o convidado Pedro Vieira (DDS) Item 01: Informes; Item 02: 14 

Aprovação da Ata da Reunião 182. Aprovada com 12 votos favoráveis e 4 abstenções. Item 15 

03: Ratificação da definição do formato da ordem de relatores para avaliação de 16 

documentos (editais, temas diversos). O Presidente explicou para os demais membros 17 

que, em primeiro lugar, todos os editais elaborados no âmbito do DAC devem ser submetidos 18 

à apreciação da CAC. Portanto, neste ano de 2018, há o firme propósito de cumprir esta 19 

determinação, mesmo que o Edital já esteja em andamento. É o exemplo do edital de 20 

Assistência Estudantil, que precisa ser lançado no início das aulas. Como a reunião da CAC 21 

é apenas no final do mês de março, o edital será lançado anteriormente, e a Câmara 22 

homologará. Neste caso, se houver alterações propostas e aprovadas pelos Conselheiros da 23 

CAC, as possíveis retificações passarão a vigorar no próximo edital. Outra proposta é a 24 

aprovação de uma Resolução, antes do lançamento de editais, de acordo com a normativa 25 

dos órgãos de controle. O Presidente ainda ressaltou que há uma nota técnica do Tribunal 26 

de Contas da União, de 2015, que traz a orientação de que é preciso que se criem resoluções 27 
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para sistematizar, organizar e estruturar os editais. O Presidente relembrou a decisão da CAC 28 

na última reunião, a respeito dos   critérios na escolha de relatores entre os Conselheiros: 29 

por ordem alfabética pelas Unidades ou em escolha voluntária por assunto, com rodízio entre 30 

os Conselheiros, de acordo com a necessidade de competência técnica específica. A decisão 31 

foi ratificada pelos membros presentes à reunião. Item 04: Documentos a serem 32 

disponibilizados para relatores. O Presidente disse aos demais membros presentes que o 33 

Edital de estudo sócio-econômico da Diretoria de Desenvolvimento Social seria apresentado 34 

na sequência pelo diretor da DDS, Pedro Vieira. Pela ordem da lista de presença das 35 

unidades representadas na CAC, a primeira pela ordem a estar presente era a Prof Olinda 36 

Maria Gomes Lessa, da FACE, então seria a vez da professora ser relatora deste edital. 37 

Pedro Vieira explicou, inicialmente, que o edital da DDS, para o primeiro semestre de 2018, 38 

foi unificado. Isto significa que todos os programas da Diretoria, incluindo alimentação, auxílio 39 

sócio-econômico, moradia na Casa do Estudante, moradia na modalidade pecúnia, 40 

transporte, auxílio-creche, estarão no mesmo Edital, que tem de 28 a 32 páginas. Fornecida 41 

esta informação preliminar, Pedro iniciou dizendo que as inscrições para o novo edital 42 

aconteram entre os dias 15/03 e 06/04. A partir desta data, os profissionais da DDS 43 

começaram a trabalhar no novo sistema. Pedro Vieira também deixou toda a equipe da DDS 44 

{à disposição da relatoria para maiores informações. O Presidente voltou à deliberação da 45 

escolha do Conselheiro relator, e a Profª Olinda (FACE), a primeira por ordem na lista de 46 

Unidades, se prontificou a assumir a relatoria do Edital Integrado da DDS, para apresentar 47 

seu parecer na próxima reunião da CAC. Item 05: Comissão para análise de reunião 48 

extraordinária da CAC. Como houve a proposta, na última reunião da CAC, de uma futura 49 

reunião extraordinária, para debater o acompanhamento acadêmico dos estudantes com 50 

tempo excedente de permanência nos Programas da Assistência Estudantil, o Prof André 51 

sugeriu que fosse formada uma comissão com dois ou três Conselheiros, para analisar qual 52 

seria a pauta da reunião, e quais unidades da UnB poderiam colaborar neste debate. O 53 

Presidente também destacou que é objetivo da Magnífica Reitora, Profª Márcia Abrahão, 54 
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pretende criar uma política de atendimento ao estudante, a qual irá abranger a assistência 55 

estudantil mas também tratará do desempenho acadêmico de todo o corpo discente da 56 

Universidade. O Presidente fez o encaminhamento da sugestão, e. em seguida, indicou os 57 

nomes dos professores José Villa (FE) e Thiago Trindade (IPOL) para integrarem a 58 

Comissão. A Profª Tatiana Lionço (IP), se predispôs a participar também da Comissão, e a 59 

sugestão foi acatada pelos demais Conselheiros presentes.  Item 06: Assuntos Gerais. O 60 

Prof André abriu espaço para os Conselheiros que tivessem assuntos a abordar. A Profª 61 

Tatiana fez o comunicado de que houve uma plenária da Associação dos Docentes da UnB 62 

(AdUnB) para colher assinaturas, a fim de realizar uma autoconvocação de Assembléia dos 63 

Docentes. Nesta assembleia serão discutidos o posicionamento e iniciativas dos docentes 64 

frente à crise orçamentária pela qual passa a Universidade. Por fim, o Prof André prestou seu 65 

reconhecimento como Presidente da CAC ao Prof Alexandre (IH), que estava em sua última 66 

reunião como Conselheiro da CAC. O Prof André destacou a grande colaboração do Prof 67 

Alexandre durante toda a vigência de seu mandato e agradeceu pela contribuição oferecida 68 

pelo Conselheiro. O Prof Alexandre agradeceu e declarou também sua satisfação pelo tempo 69 

em que participou da CAC. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas, o presidente 70 

deu por encerrada a reunião, da qual eu, Luciana Pimenta M Pandino Werneck, Assistente 71 

em Administração do DAC, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será 72 

subscrita pelo Presidente.              73 

Prof. André Luiz Teixeira Reis 74 
Presidente 75 

Luciana Pimenta M Pandino Werneck 76 

Assistente em Administração do Decanato de Assuntos Comunitários 77 

 78 


