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 ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA OITAVA (198ª) REUNIÃO DA CÂMARA DE ASSUNTOS 1 

COMUNITÁRIOS (CAC) DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada aos trinta dias do mês 2 

de junho do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, de forma remota - através do aplicativo 3 

Zoom - com a presença dos seguintes membros: Ileno Izídio da Costa  (Decano - Presidente), 4 

Maria Hosana Conceição (FCE), Paolo Gessini (FGA), Douglas Antônio R. Pinheiro (FD), Aline 5 

Ione Miranda do Nascimento de Carvalho (FUP), Silvia Renata Magalhães Lordello (IP), Eliza 6 

Carla Barros Duarte (FM), Igor dos Santos Lima (IE), Adriana Pereira Ibaldo (IF), Cristiane 7 

Moreira da Costa (RU), Cristiano Guedes e Patrícia Pinheiro (IH), Cleriane dos Santos Borges 8 

(IG), Thiago Aparecido Trindade (IPOL), Evelyn Jeniffer de Lima Toledo (IQ), Rodrigo Rabello 9 

da Silva (FCI), Ariuska Karla Barbosa Amorim (FT), Karin Eleonora Sávio de Oliveira (FS), Ana 10 

Mansur (IdA) e Alexandre Jackson Vianna (FEF) . Também estiveram presentes os(as) 11 

convidados(as): Maria do Socorro Mendes Gomes e Eduardo Lemgruber (DDS), Susana Xavier 12 

(DIV), Paulo César Marques da Silva (GRE), Cleide Riva Cotrim (PPNE), Jéssica Marília Matos 13 

(COQUEN) e Débora Barros (AAIUnB). Item 01:Informes. O Presidente iniciou a reunião 14 

fornecendo atualização aos/às Conselheiros(as) sobre as ações do COES/Covid-19 da UnB, a 15 

respeito da pesquisa realizada junto à comunidade universitária sobre a volta do calendário 16 

acadêmico. O chefe do gabinete da Magnífica Reitora, prof Paulo César Marques da Silva, 17 

falou sobre os números de participantes da pesquisa. Foram mais de 22 (vinte e dois) mil 18 

estudantes, 2.010 (dois mil e dez) docentes e 3.125 (três mil, cento e vinte e cinco) 19 

técnicos(as)-administrativos(as). Na sequência, foi aberto o espaço para os informes de 20 

conselheiros(as). A prof Patrícia (IH) pediu a palavra para declarar sua indignação a respeito do 21 

que está ocorrendo no Distrito Federal. Enquanto o governador Ibaneis Rocha declara estado 22 

de calamidade pública, para poder dispor de mais recursos financeiros, também é autorizada a 23 

reabertura do comércio e das escolas aqui na capital federal. A conselheira destacou a 24 

importância de que os membros da comunidade universitária exijam o respeito do governador à 25 

ciência, e solicitou manifestação por parte dos comitês COES/COPEI/CCAR quanto à realidade 26 

vivenciada no DF em meio à pandemia da Covid-19. Outra conselheira a pedir a palavra foi a 27 

profª Jeniffer (IQ), que pediu informações sobre a proposta de política para acompanhamento 28 

aos estudantes que passam por dificuldades nas disciplinas, principalmente aqueles que vivem 29 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A docente comentou que esta discussão já 30 

ocorreu na CAC, durante o período do prof André Reis à frente do Decanato de Assuntos 31 

Comunitários, e chegou a haver a formação de uma comissão na CAC para tratar do assunto. 32 

No entanto, dois dos três membros tiveram seus mandatos encerrados e os trabalhos nem 33 

chegaram a ser iniciados. Segundo a conselheira, o assunto voltou a ser abordado na gestão 34 

do prof Ileno, fato do qual o presidente declarou não se recordar, mas manifestou interesse na 35 
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proposta, e se comprometeu a retornar à questão em próximas reuniões. A retomada dessa 36 

temática é pertinente ao atual momento, em meio à pandemia e à necessidade de ensino 37 

remoto. O presidente voltou aos informes, e declarou que cerca de 80% (oitenta por cento) dos 38 

banheiros da UnB já foram recuperados, como parte do planejamento estratégico para retorno 39 

às atividades presenciais, ainda sem data prevista. O prof Ileno também falou sobre o aplicativo 40 

"Guardiões da Saúde", que faz o mapeamento de possíveis agravos de saúde sofridos por 41 

membros da comunidade universitária e é capitaneado pelas equipes DASU/DAC, DSQVT e 42 

conta com suporte de profissionais do HUB. Item 02: Apresentação do relatório do prof 43 

Cristiano Guedes (IH) sobre resoluções DDS, após pedido de vistas na última reunião da 44 

CAC (Processo SEI 23106.031698/2020-84); O conselheiro procedeu à leitura de seu parecer, 45 

iniciado por um breve histórico da construção da minuta de resolução DDS. Houve interrupção 46 

da leitura do documento para que os membros da reunião pudessem recepcionar a Magnífica 47 

Reitora, profª Márcia Abrahão Moura. A reitora cumprimentou todos(as) os(as) presentes e 48 

ressaltou que neste momento difícil de pandemia, a CAC precisa de muita sensibilidade para 49 

conseguir dar conta da dimensão de toda a situação atual, a fim de minimizar os impactos da 50 

crise que vivemos e proporcionar mais qualidade de vida à comunidade da UnB. Ela destacou 51 

que agora o objetivo de sua gestão é salvar vidas, e que semestre letivo é possível de se 52 

recuperar. Alguns membros se manifestaram para parabenizar a profª Márcia pelas iniciativas 53 

tomadas no enfrentamento da crise sanitária, e a profª Patrícia aproveitou a presença da reitora 54 

para voltar a declarar sua indignação com os rumos tomados pelo GDF em meio à pandemia 55 

da Covid-19. A reitora ainda falou sobre a convocação do Conselho de Ensino, Pesquisa e 56 

Extensão (CEPE), quando será avaliada a minuta que trata da retomada do período acadêmico, 57 

ainda sem data definida. Segundo ela, todas as etapas serão escalonadas em cronograma. 58 

Também é provável que seja lançado edital para o ensino não presencial, mas, para que outras 59 

ações possam ser postas em andamento, o CEPE precisa se posicionar. No caso dos 60 

docentes, já está ocorrendo treinamento junto ao CEAD para que possam ser ministradas aulas 61 

remotas. O prof Ileno agradeceu a presença da reitora, e também expressou sua gratidão pelo 62 

fortalecimento do Decanato de Assuntos Comunitários durante os últimos tempos. Em seguida 63 

aos cumprimentos, o prof Cristiano retornou à leitura de seu relatório sobre as minutas de 64 

resoluções da DDS. A questão central do conselheiro foi contestar a retirada do tempo de 65 

permanência de discentes de graduação pertencentes aos programas da assistência estudantil. 66 

Atualmente, isto equivale ao tempo regulamentar do curso mais dois semestres adicionais, 67 

desde que cumpridos critérios de prorrogação e que seja feita a solicitação do(a) estudante. 68 

Sendo assim, o prof Cristiano solicita em seu relatório, embasado em diversas informações 69 

sobre a Assistência Estudantil, que sejam preservados os trechos contidos nos artigos 26, 27, 70 
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28 e 29 da minuta oriunda da equipe da DDS, sem as alterações propostas pela Comissão de 71 

Avaliação. Logo após a leitura do relatório, a diretora de Desenvolvimento Social, Maria do 72 

Socorro Mendes Gomes, pediu a palavra para agradecer aos membros da CAC todas as 73 

contribuições. Ela aproveitou a oportunidade para dizer que a DDS não quer restringir acesso 74 

de estudantes a direitos adquiridos, mas sim tentar ampliar o contingente de alunos(as) 75 

contemplados pelos programas da assistência estudantil. O presidente propôs abrir a votação, 76 

e a assistente social e representante da FUP, Aline Miranda, questionou o que exatamente seria 77 

votado naquele momento. Para maior esclarecimento, o presidente solicitou que o autor do 78 

relatório pudesse dizer qual era o ponto a ser apreciado pelos membros da Câmara. O prof 79 

Cristiano declarou que sua proposta era que fossem retiradas do texto da minuta de resolução 80 

todas as redações que restringiam a possibilidade de prorrogação do tempo de permanência 81 

por mais dois semestres além do tempo regulamentar do curso de graduação. Desta feita, 82 

procedeu-se à votação do item sugerido pelo prof Cristiano. Aprovado, com quatorze votos 83 

favoráveis e duas abstenções. Após a votação, encerrou-se o debate sobre a minuta desta 1ª 84 

resolução, restando outras duas minutas de resoluções da DDS a serem apreciadas. O 85 

presidente, então, solicitou que a conselheira Aline procedesse à leitura da segunda minuta. A 86 

prof Patrícia (IH) perguntou sobre seu destaque a respeito dos casos em que os estudantes 87 

mudassem de curso de graduação. No entanto, a conselheira Aline esclareceu que, de acordo 88 

com o texto que foi aprovado após o relatório do prof Cristiano, em que se mantém a redação 89 

original da minuta de resolução da DDS, a questão da possibilidade de mudança de curso não 90 

foi alterada. Sendo assim, foi retirado o destaque da profª Patrícia. Partiu-se para a análise da 91 

minuta de resolução nº2, que versa sobre a regulamentação da moradia estudantil para 92 

alunos(as) da pós-graduação stricto sensu e sobre as regras de convivência da Casa do 93 

Estudante da Pós-Graduação (CEU-Pós), também lida pela conselheira Aline Ione. A convidada 94 

Susana Xavier, diretora da DIV/DAC, pediu a palavra para apontar que talvez não fosse a 95 

melhor opção incluir as normas de convivência da CEU juntamente com a regulamentação da 96 

moradia estudantil, em um mesmo documento. Segundo a diretora, o tema é complexo e 97 

delicado, e deveria ser discutido com os(as) estudantes, em documento próprio. A assistente 98 

social Aline Ione (FUP) explicou que as normas de convivência estão postas na mesma 99 

resolução que trata da moradia estudantil exatamente por já fazerem parte desta área de 100 

atuação da DDS. O presidente declarou que voltará a colocar esta discussão sobre um 101 

documento específico para as normas de convivência da CEU em próximas reuniões da CAC, 102 

para mais tempo de debate e deliberações a partir da sugestão da convidada Susana Xavier. 103 

Na sequência, a representante da FUP leu o único destaque da resolução nº3, que aborda o 104 

auxílio emergencial. Ela declarou que a primeira instância de recurso para estudantes deveria 105 
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ser o próprio Decanato de Assuntos Comunitários. No caso de necessidade, a última instância 106 

recursal seria a Câmara de Assuntos Comunitários. Como a reunião já estava muito avançada 107 

no horário, o presidente considerou melhor colocar em votação a resolução nº2 e deixar a 108 

resolução DDS nº3 para ser votada na próxima reunião da CAC. Sugestão aceita pelos demais 109 

membros, a resolução nº2 teve votação realizada. Aprovada, com treze votos favoráveis e duas 110 

abstenções. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e dez minutos, o presidente deu 111 

por encerrada a reunião, da qual eu, Luciana Pimenta M Pandino Werneck, Assistente em 112 

Administração do DAC, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será subscrita pelo 113 

Presidente.                114 

 115 

Presidente 116 

Ileno Izídio da Costa 117 

(documento original assinado) 118 

 119 

 120 

Luciana Pimenta M Pandino Werneck 121 

              Assistente em Administração do Decanato de Assuntos Comunitários 122 


