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 ATA DA DUCENTÉSIMA (200ª) REUNIÃO DA CÂMARA DE ASSUNTOS 1 

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

do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, de forma remota - 3 

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

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

Fernando Bonfim Mariana (FE), Aline Ione Miranda de Carvalho (FUP),  Cristiane 6 

Moreira da Costa (RU), Cristiano Guedes e Patrícia Pinheiro (IH), Thiago Aparecido 7 

Trindade (IPOL), Evelyn Jeniffer de Lima Toledo (IQ), Igor dos Santos Lima (IE), 8 

Alexandre Jackson (FEF), Karin Savio (FS), Silvia Lordello (IP), Douglas Pinheiro (FD) 9 

e Ana Mansur (IdA). Também estiveram presentes os(as) convidados(as): Fabiana 10 

Nascimento (Gab/DAC), Susana Xavier (DIV) e Cleide Cotrim (PPNE). Justificou 11 

ausência a profª Adriana Ibaldo (IF), em razão de seu período de férias. Item 12 

01:Informes. O presidente iniciou a reunião com a solicitação de aprovação da pauta. 13 

Houve questionamento do prof Cristiano (IH) sobre o item que fala sobre escolha de 14 

relatoria para a Conferência de Assistência Estudantil da UnB. Para o conselheiro, não 15 

haveria necessidade de escolha de relator(a) para apresentar o relatório final do 16 

evento. Mas o presidente explicou que, com o afastamento para mestrado da assistente 17 

social Luísa Baumgarten, responsável pela coordenação da comissão organizadora do 18 

evento, não há pessoa disponível para fazer a apresentação. Logo após, houve 19 

aprovação da pauta pelo colegiado. O presidente deu início aos informes, e comunicou 20 

que estava exercendo a função de reitor em exercício, devido ao afastamento da profª 21 

Márcia Abrahão para as eleições da reitoria da UnB. Por essa razão, o prof Ileno expôs 22 

aos membros da CAC a possibilidade de ser substituído, em casos de impedimentos de 23 

agenda, na presidência do colegiado, pela conselheira Cristiane Costa, que é diretora 24 

do Restaurante Universitário e também é decana substituta do DAC. Ele submeteu a 25 

questão à deliberação dos(as) conselheiros(as), e houve aprovação dos membros. 26 

Houve a continuidade dos informes, e o presidente falou sobre os resultados do edital 27 

geral de inclusão digital, com média de 3.500 (três mil e quinhentos) estudantes 28 

contemplados com valores de mil e duzentos a mil e oitocentos reais para a compra de 29 

equipamentos a fim de acompanharem as aulas remotas. O prof Ileno também falou 30 

que o auxílio-alimentação para estudantes em vulnerabilidade teve suas parcelas 31 

garantidas até o mês de dezembro deste ano. Também foram conquistadas mais 32 



 

            Decanato de Assuntos Comunitários 
 

2 
 

trezentas vagas para prover o auxílio-alimentação em extrema vulnerabilidade, 33 

aprovadas na reunião do GT 4002 (que trata sobre os recursos do PNAES). O prof 34 

Cristiano (IH) pediu esclarecimentos sobre o edital digital. O conselheiro questionou o 35 

que acontecerá se a demanda for maior do que a oferta e também como será a 36 

logística de entrega dos computadores em empréstimo, tendo em vista a pandemia em 37 

que vivemos. O prof Ileno respondeu aos questionamentos e disse que todos esses 38 

pontos ainda estão em debate. A Diretoria de Desenvolvimento Social tem feito 39 

cadastro dos(as) estudantes contemplados no edital, visando identificar onde cada 40 

um(a) reside e quais são as dificuldades para a retirada dos equipamentos. Também já 41 

houve contato com a PRC para solicitar o transporte para áreas mais remotas do DF e 42 

entorno. A DDS entrou em contato com coordenação indígena da DIV para estudar a 43 

rede de contatos para que os equipamentos cheguem a estudantes do LEDOC e 44 

àqueles que estão em suas aldeias de origem nesse momento de suspensão do 45 

calendário acadêmico e das atividades presenciais na UnB. Alguns conselheiros se 46 

ofereceram para verificar os estudantes contemplados pelo edital em suas unidades 47 

acadêmicas, a fim de criar uma rede de apoio às entregas dos materiais. Item 02: 48 

Aprovação de atas anteriores; O presidente submeteu, primeiramente, a ata referente 49 

à reunião 196 da CAC. Houve solicitações de ajustes no documento. A profª Silvia 50 

Lordello destacou que seu nome não aparece na lista de presentes da ata, apesar de 51 

ter participado da reunião 196. Já o prof Cristiano Guedes solicitou a inclusão de 52 

menção à sugestão dada por ele, no item sobre o processo de seleção da moradia 53 

funcional, para que fosse pedida uma auditoria interna na UnB, de modo a tratar mais 54 

profundamente do tema. Neste momento, o presidente aproveitou a oportunidade para 55 

esclarecer aos conselheiros(as) que ainda tem feito pesquisas sobre o histórico do 56 

processo de moradia funcional, para que tudo seja abordado em um processo formal, 57 

circunstanciado e consistente. As alterações foram devidamente anotadas para que a 58 

ata volte a ser apreciada na próxima reunião. Em seguida, a ata da reunião 197 foi 59 

submetida ao colegiado. Ata aprovada, com 12 (doze) votos favoráveis e 1 (uma) 60 

abstenção. Item 03: Proposta de inclusão de estudantes LEdoC no edital de inclusão 61 

digital; O presidente apresentou o item incluído de forma emergencial na pauta da reunião. 62 

Trata-se de solicitação de 47 (quarenta e sete) alunos(as) pertencentes à Licenciatura de 63 

Educação do Campo, por meio de recurso institucional, para serem contemplados no edital de 64 

inclusão digital. Tendo em vista que não há tempo hábil para que o estudo socioeconômico 65 
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desses estudantes seja finalizado, houve a orientação para que os requerentes 66 

encaminhassem declarações de próprio punho a respeito de suas condições de vulnerabilidade 67 

econômica, e, dentre quarenta e sete alunos(as), trinta e dois já tinham anexados suas 68 

declarações ao processo SEI. O presidente declarou que, em razão do caráter urgente da 69 

situação, havia autorizado ad referendum da CAC, para aprovação dos recursos. A conselheira 70 

Aline Ione (FUP) se inscreveu, e falou sobre a dificuldade de homologar as inscrições desses 71 

estudantes LEdoC, já que muitos não estão no CAD único, além de não terem seus estudos 72 

socioeconômicos na DDS. A conselheira fez a sugestão de que possa ser incluído um item no 73 

Edital em que possam ser contemplados estudantes cujas famílias estejam cadastradas no 74 

Programa Bolsa-Família, do governo federal. Desta forma, na visão de Aline, alunos(as) do 75 

LEdoC e também outros(as) que por ventura não tenham entrado no edital, poderiam ser 76 

incorporados no auxílio. O presidente considerou uma boa sugestão, porém deixou claro que 77 

para este edital em questão não há mais condições de retificação. Haverá consulta no Fórum 78 

Estudantil e, na próxima quinta-feira, sairá o resultado definitivo. A sugestão da conselheira será 79 

considerada no lançamento de próximos editais, e o prof Cristiano (IH) manifestou 80 

concordância em seu pedido de fala. A prof Patrícia, suplente do IH, questionou os requisitos do 81 

edital de inclusão digital, pelos quais os(as) referidos(as) estudantes tiveram indeferimento de 82 

suas solicitações. O presidente informou que a DDS fez o levantamento da demanda de 83 

alunos(as) para a inclusão digital, e também para estabelecer o valor do recurso possível para 84 

auxiliar os estudantes nas aulas remotas. Outras instituições federais de ensino, de acordo com 85 

o prof Ileno, estão oferecendo valores bem menores do que a Universidade de Brasília. 86 

Enquanto a UnB oferta valores entre mil e duzentos e mil e quinhentos reais para compra de 87 

equipamentos, outras IFEs apresentam auxiliam na faixa de seiscentos a oitocentos reais por 88 

estudante. Houve utilização dos cadastros do CEBRASPE, mas há a preocupação de aprovar 89 

os recursos institucionais para aqueles(as) estudantes que tiveram indeferimento em suas 90 

solicitações por falta de informação em seus cadastros. A assistente social Aline Ione voltou a 91 

pedir a palavra e disse que, além desses(as) estudantes LEdoC, com certeza há outros(as) que 92 

são de baixa renda mas não foram contemplados no edital de inclusão digital, e que, por isso, 93 

em próximos editais, deveria vigorar como critério para inscrição e participação o cadastro no 94 

CAD único do governo federal. Logo após, o prof Thiago Trindade (IPOL) se inscreveu e 95 

declarou compreender o ambiente de insegurança jurídica pela falta de dados de vários(as) 96 

estudantes. Diante disso, o conselheiro sugeriu que seja inserido nos próximos editais o item 97 

"casos omissos serão definidos pela administração superior da Universidade de Brasília".O 98 

presidente declarou que o item sobre casos omissos já consta em edital, mas que é possível 99 

maior especificação a fim de favorecer a questão legal. Após o debate, o presidente colocou o 100 
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item de inclusão de estudantes LEdoC no edital de inclusão digital em votação. Inclusão de 101 

estudantes aprovada, com treze votos favoráveis e uma abstenção. Item 04: Apresentação do 102 

parecer sobre proposta de resolução para combate ao assédio moral, sexual e 103 

preconceitos (DIV/DAC), com parecer do prof Douglas Pinheiro (FD) (Processo SEI 104 

23106.027004/2020-12); O relator deu início à leitura de seu parecer, com os devidos 105 

destaques e fundamentações, de acordo, primordialmente com a tecnicalidade jurídica do 106 

documento. Após a apresentação do parecer do prof Douglas, que se mostrou favorável à 107 

aprovação da minuta DIV/DAC, o presidente encaminhou para votação. Aprovada, por 108 

unanimidade entre os membros presentes. Assim sendo, o documento agora será encaminhado 109 

para o Conselho de Administração (CAD). Item 05: Apresentação do parecer sobre minuta 110 

de resolução para adaptação de material acadêmico a estudantes com deficiência visual 111 

PPNE/DAC - relatoria da profª Maria Hosana Conceição - FCE (Processo SEI 112 

23106,113661/2018-59); a conselheira deu início à leitura de seu parecer, e abordou todos os 113 

critérios utilizados na minuta de resolução. Após a apresentação deseu relatório, com 114 

manifestação favorável à aprovação da minuta, a prof Hosana (FCE) abriu para o 115 

pronunciamento da atual responsável pela coordenação do PPNE, a convidada Cleide Riva 116 

Cotrim. A servidora falou sobre sua preocupação com o andamento da minuta, principalmente 117 

com o cenário de pandemia e consequente ensino remoto. Cleide também destacou que o ato 118 

pelo qual é instituída da comissão de trabalho para conduzir esta instrução normativa não foi 119 

publicado, e necessita de oficialização para a condução do processo. Houve questionamento 120 

por parte do prof Cristiano (IH) a respeito dos membros indicados para a supracitada comissão, 121 

que deveriam ser de conhecimento dos(as) conselheiros(as). A coordenadora elencou os 122 

nomes da comissão, que seguem: Thais Kristoch Imperatori (PPNE); Carolina Dias Pinheiro 123 

(PPNE); Sinara Pollom Zardo (LDV/FE); Patrícia Nunes da Silva (BCE); Tania Milca de 124 

Carvalho Malheiros (BCE). Apenas a ex-coordenadora do PPNE, Thaís Imperatori, que pediu 125 

para deixar ao cargo após se tornar docente nos quadros da UnB, seria substituída na 126 

comissão pela própria Cleide Cotrim, atual coordenadora do PPNE. Após toda apresentação e 127 

esclarecimento a respeito dos membros da comissão organizadora do trabalho, o presidente 128 

encaminhou a minuta para votação. Aprovada por unanimidade entre os membros. O prof Ileno 129 

aproveitou a temática em questão para comunicar ao colegiado que o PPNE agora não é mais 130 

uma coordenação, mas sim uma diretoria do Decanato de Assuntos Comunitários, a DACES - 131 

Diretoria de Acessibilidade/DAC. O presidente ainda abordou os assuntos pendentes para 132 

próximas reuniões, tais como a apresentação do relatório da I Conferência de Assistência 133 

Estudantil da UnB. O prof Ileno convidou a profª Patrícia Pinheiro, que participou da 134 

conferência, a apresentar o relatório, mas ela disse não se sentir muito à vontade para isso, já 135 
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que não foi ela mesma a elaborar o documento. A sugestão da conselheira foi que algum 136 

integrante da Diretoria de Desenvolvimento Social - DDS possa fazer essa apresentação na 137 

CAC. Outro assunto a ser abordado em próximas reuniões é a Política de Permanência 138 

Indígena, cuja relatoria está com o prof Cristiano (IH). O conselheiro declarou ainda não ter 139 

condições de definir quando terá finalizado seu parecer, tendo em vista sua solicitação de 140 

informações ao DEG ainda não ter sido respondida até o presente momento. Também deverá 141 

ser abordada em breve a política de saúde mental, sob controle da profª Larissa Polejack, 142 

diretora da DASU/DAC. O presidente também anunciou a proposição de que seja realizada 143 

uma Reunião Geral, abrangendo a CAC e o Fórum Estudantil, entre os meses de setembro e 144 

outubro. Após os últimos avisos, nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e vinte e cinco 145 

minutos, o presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Luciana Pimenta M Pandino 146 

Werneck, Assistente em Administração do DAC, lavrei a presente ata que, depois de lida e 147 

aprovada, será subscrita pelo Presidente.                148 

 149 

Presidente 150 

Ileno Izídio da Costa 151 

(documento original assinado) 152 

 153 

 154 

Luciana Pimenta M Pandino Werneck 155 

        Assistente em Administração do Decanato de Assuntos Comunitários 156 


