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 ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA NONA (199ª) REUNIÃO DA CÂMARA DE 1 

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

vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, de forma 3 

remota - através do aplicativo Zoom - com a presença dos seguintes membros: Ileno 4 

Izídio da Costa  (Decano - Presidente), Maria Hosana Conceição (FCE), Paolo Gessini 5 

(FGA), Fernando Bonfim Mariana (FE), Aline Ione Miranda do Nascimento de Carvalho 6 

(FUP), Fernando Fortes de Valência (IB), Cristiane Moreira da Costa (RU), Cristiano 7 

Guedes (IH), Cleriane dos Santos Borges (IG), Thiago Aparecido Trindade (IPOL), 8 

Evelyn Jeniffer de Lima Toledo (IQ), Rodrigo Rabello da Silva (FCI), Ariuska Karla 9 

Barbosa Amorim (FT), Igor dos Santos Lima (IE), Alexandre Jackson (FEF), Rita Akutsu 10 

(FS), Silvia Lordello (IP), Eurico Antônio Cursino dos Santos e Rita de Cássia Caribé 11 

(ICS) e Ana Mansur (IdA). Também estiveram presentes os convidados: Larissa 12 

POlejack (DASU), Susana Xavier (DIV), Claudia Renault, Jessica de Almeida e Bárbara 13 

Dias (COQUEI/DIV), Cleide Cotrim (PPNE) e Jheniffer Benedito de Oliveira Pêgo 14 

(AAIUnB). Justificou ausência a profª Adrinana Ibaldo (IF), em virtude de seu período de 15 

férias. Item 01:Informes. O Presidente iniciou a reunião solicitando votação para dois 16 

pontos de pauta. A respeito do item 4 (quatro), relativo ao parecer do prof Douglas 17 

Pinheiro (FD) sobre a minuta de resolução para combate ao assédio moral, sexual e 18 

preconceitos, houve a consulta as(aos) conselheiras/os sobre a retirada da pauta. O 19 

relator encontra-se de férias, e tinha solicitado que o item pudesse ser apreciado na 20 

próxima reunião. O presidente colocou em votação, e, por unanimidade dos presentes, 21 

houve a manutenção do item na pauta da presente reunião 199. Na sequência, o prof 22 

Ileno, à presidência, solicitou a inclusão na pauta do Termo de Execução 23 

Descentralizada entre a Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária 24 

(DASU/DAC) e o Ministério da Saúde. O TED versa sobre estudos e avaliações em 25 

saúde sexual e saúde reprodutiva e vulnerabilidades de adolescentes e jovens no 26 

Distrito Federal. O item foi incluído na pauta da reunião por vinte e um votos favoráveis 27 

e uma abstenção. Após a aprovação dos itens de pauta, seguiram-se os informes 28 

propriamente ditos. O presidente abordou o edital de Inclusão Digital para estudantes 29 

que precisam de ajuda para as aulas remotas. Nesta terça-feira, dia 21 de julho, sai o 30 

aviso de prorrogação das inscrições até a próxima sexta-feira, dia 24 de julho. Os(as) 31 

estudantes em vulnerabilidade receberão o auxílio em pecúnia, e os alunos(as) 32 
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formandos(as) receberão as doações de equipamentos de forma imediata, para não 33 

prejudicar as datas de suas conclusões de curso. O presidente também abordou o 34 

auxílio-emergencial para estudantes em vulnerabilidade, e falou que haverá reunião 35 

amanhã, dia 22 de julho, para tentar amealhar recursos para que este benefício possa 36 

ser concedido até o final deste ano, tendo em vista a pandemia da Covid-19. O prof 37 

Thiago (IPOL) pediu alguns esclarecimentos sobre as datas dos editais para que 38 

pudesse repassar para os membros de sua unidade acadêmica. Também houve a 39 

notícia de que o COES teve a anuência da Reitora para a criação do Núcleo de 40 

Atenção à Vigilância Sanitária, administrado por DASU e DSQVT, para o mapeamento 41 

e gerenciamento dos agravos à comunidade da UnB. Outro informe fornecido pelo 42 

presidente da CAC foi a respeito da pesquisa sobre condições de saúde mental da 43 

comunidade universitária, que será conduzida pelo Subcomitê de Saúde Mental do 44 

COES, o qual conta com cinquenta e cinco profissionais ligados à área da saúde. O 45 

prof Cristiano (IH) pediu a palavra para parabenizar sobre a iniciativa da pesquisa e 46 

também para solicitar que seja dada visibilidade aos dados aferidos pelos 47 

pesquisadores. O conselheiro declarou que uma pesquisa anterior, sobre condições de 48 

trabalho na UnB, realizada no ano passado por DGP/FM/GT Saúde e Trabalho da 49 

ADUnB, acabou não tendo seus resultados divulgados à comunidade universitária. Em 50 

seguida, a profª Rita (FS) se inscreveu para declarar sua vontade de participar do grupo 51 

que irá conduzir a pesquisa sobre saúde no ambiente de trabalho da UnB. Ela reiterou 52 

o que havia sido dito pelo prof Cristiano, e declarou já ter participado de outras 53 

pesquisas anteriormente, em que as informações obtidas também não foram 54 

divulgadas. O prof Fernando Bonfim pediu para que fosse abordada a questão da 55 

saúde dos docentes durante o trabalho remoto. O conselheiro disse que vários colegas 56 

se encontram em sofrimento, alguns ficaram doentes, apresentaram quadros como o 57 

de paralisia facial, entre outras enfermidades. De acordo com o professor, é necessário 58 

que se abra a reflexão de qual será o limite dos profissionais, e que se criem iniciativas 59 

positivas para reverter esta situação. Item 02: Finalização da votação das 60 

Resoluções DDS/DAC, após pedido de vistas do prof Cristiano Guedes (IH) 61 

(Processo SEI 23106.031698/2020-84); A conselheira Aline Ione (FUP), integrante da 62 

comissão, procedeu à leitura dos destaques da Resolução nº 3, que versa sobre o auxílio 63 

emergencial. No artigo 11 (onze), ela propôs que os casos omissos possam ser encaminhados 64 

para manifestação do Decanato de Assuntos Comunitários, ad referendum da CAC, após 65 
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parecer social elaborado por assistente social da DDS/DAC. A representante da FUP também 66 

sugeriu o acréscimo de um novo artigo (12), para casos imprevistos de suspensão das 67 

atividades acadêmicas, como o ocorrido este ano, devido à pandemia de Covid-19. O 68 

presidente submeteu à votação, e a resolução foi aprovada com as alterações propostas pela 69 

conselheira Aline Ione, com 20 (vinte) votos favoráveis e 3 (três) abstenções. Item 03: 70 

Apresentação do parecer da profª Hosana Conceição (FCE) sobre minuta de resolução 71 

para cotas de estágio na UnB - DIV/DAC (Processo SEI 23106.077944/2018-20); A relatora 72 

deu início à leitura de seu parecer, onde também foi traçado um breve histórico do 73 

desenvolvimento da proposição, desde o ano de 2018 até o momento atual. A conselheira 74 

destacou que a minuta, inicialmente, foi recusada pela Procuradoria Jurídica na Universidade, 75 

por questões de legalidade, em um primeiro momento. A diretora da Diversidade do DAC, 76 

Susana Xavier, também contribuiu para os esclarecimentos a conselheiros e conselheiras. Ela 77 

destacou que o processo começou como uma provocação da DIV ao Decanato de Gestão de 78 

Pessoas, a respeito de um decreto presidencial que versava sobre a reserva de 20% (vinte por 79 

cento) das vagas de estágio para negros/as. Como não houve uma resposta por parte do DGP, 80 

a proposição foi encaminhada para o Conselho de Direitos Humanos de uma maneira mais 81 

ampla, solicitando reserva de vagas para negros/as, indígenas, pessoas com deficiência e 82 

também para travestis e transexuais. No Conselho, a proposta foi aprovada por unanimidade e 83 

depois encaminhada ao gabinete da Magnífica Reitora da UnB. O GRE manifestou 84 

concordância com o pleito, e ressaltou sua importância. Houve a sugestão de que os 85 

percentuais para reserva de vagas já fossem fixados no documento, a saber: 30% (trinta por 86 

cento) para negros(as), 10% (dez por cento) para pessoas com deficiência, 2% (dois por cento) 87 

para travestis e transexuais e 1% (um por cento) para indígenas, e a profª Hosana fez seu 88 

parecer favorável à proposta de cotas de estágio da DIV. O prof Fernando parabenizou a 89 

proposta e também o parecer da profª Hosana, mas ressaltou sua dúvida com relação aos 90 

percentuais da Codeplan de 2017, definindo o contingente de pessoas LGBT no DF entre 91 

0,06% e 0,3% da população total da capital do país. Segundo o conselheiro, há dados 92 

conflitantes com esses em outros levantamentos. Ele também questionou qual seria o público-93 

alvo das cotas, pois o grupo LGBTQ+ é muito amplo. A diretora da Diversidade explicou ao 94 

conselheiro que a reserva de dois por cento nas vagas de estágio da UnB se refere a travestis 95 

e transexuais, especificamente. Segundo ela, gays e lésbicas não são tão prejudicados em 96 

seleções desta natureza, então não seria uma questão de orientação sexual, mas sim de 97 

proteção à identidade de gênero. Após a solicitação de que os percentuais obtidos de dados de 98 

2017 da Codeplan sejam retirados do parecer e o compromisso da profª Hosana em fazer 99 

pequenos ajustes em seu parecer quanto a esses dados, o prof Ileno abriu para votação dos 100 
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membros da CAC. A minuta de resolução para cotas de estágio na UnB foi aprovada, com 19 101 

(dezenove) votos favoráveis, e duas abstenções. Desta feita, o documento será encaminhado 102 

para apreciação do Conselho de Administração da UnB (CAD). Item 04: Apresentação do 103 

parecer sobre proposta de resolução para combate ao assédio moral, sexual e 104 

preconceitos (DIV/DAC), com parecer do prof Douglas Pinheiro (FD) (Processo SEI 105 

23106.027004/2020-12); O presidente começou a leitura do parecer do prof Douglas, já que 106 

este encontra-se em período de férias. No entanto, com o avançar do tempo, e por ser o 107 

documento muito minucioso, o prof Ileno sugeriu a suspensão da leitura, e solicitou que 108 

conselheiros/as lessem todo o conteúdo do parecer para a próxima reunião, para só após 109 

deliberarem em votação. Houve a concordância dos demais membros com a proposição do 110 

presidente, e conselheiros/as também aceitaram retirar o item 5 da pauta da presente reunião, 111 

a respeito de adaptação de materiais acadêmicos para estudantes com deficiência 112 

(PPNE/DAC). O objetivo da retirada dos supracitados itens foi a possibilidade de apreciar o 113 

Termo de Execução Descentralizada entre DASU/DAC e Ministério da Saúde, por conta da 114 

urgência do projeto. Item 05: Apresentação da professora Larissa Polejack, diretora da 115 

DASU/DAC, sobre TED com o Ministério da Saúde, com recursos da emenda parlamentar 116 

da deputada Erika Kokay; o presidente fez a primeira apresentação da proposta, e, logo após, 117 

a professora Larissa Polejack demonstrou as fases do projeto para conselheiros e conselheiras 118 

por meio de uma apresentação em slides. A proposta chama-se "Produção e translação do 119 

conhecimento na validação de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde sexual e 120 

reprodutiva de adolescentes e jovens no DF", e trata-se de parceria com a Coordenação de 121 

Saúde dos Adolescentes e Jovens (COSAJ) da SAPS/Ministério da Saúde. De acordo com a 122 

profª Larissa, o objetivo geral é conhecer, avaliar e validar intervenções em saúde sexual, 123 

saúde reprodutiva e vulnerabilidades de adolescentes e jovens no Distrito Federal. Também 124 

haverá metodologia para capacitação nos temas do projeto, além de fortalecimento do 125 

protagonismo juvenil na redução da gravidez não intencional e das infecções sexualmente 126 

transmissíveis (IST). Também estão previstos o desenvolvimento e a publicação de estudos e 127 

pesquisas sobre os temas pertinentes ao projeto. Logo após, o presidente colocou a proposta 128 

em votação. Aprovada com 15 (quinze) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. Nos assuntos 129 

gerais, o prof Ileno disse que o item sobre o parecer da profª Rita Akutsu para o regimento 130 

interno do Restaurante Universitário voltará à pauta da próxima reunião, que deverá ocorrer em 131 

quinze dias, no dia 4 (quatro) de agosto. O prof Thiago pediu a palavra para expor sua 132 

preocupação quanto à periodicidade quinzenal das reuniões da CAC após o início do semestre 133 

letivo, no dia 17 de agosto, e pediu o retorno à frequência mensal das reuniões, e o presidente 134 

se comprometeu a pensar na proposição, principalmente após meados do próximo mês. Nada 135 
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mais havendo a tratar, às dezesseis horas, o presidente deu por encerrada a reunião, da qual 136 

eu, Luciana Pimenta M Pandino Werneck, Assistente em Administração do DAC, lavrei a 137 

presente ata que, depois de lida e aprovada, será subscrita pelo Presidente.                138 

 139 

Presidente 140 

Ileno Izídio da Costa 141 

(documento original assinado) 142 

 143 

 144 

Luciana Pimenta M Pandino Werneck 145 

       Assistente em Administração do Decanato de Assuntos Comunitários 146 


