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 ATA DA DUCENTÉSIMA PRIMEIRA (201ª) REUNIÃO DA CÂMARA DE ASSUNTOS 1 

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

dias 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), Fernando Bonfim 5 

Mariana (FE), Aline Ione Miranda de Carvalho (FUP),  Cristiane Moreira da Costa (RU), 6 

Patrícia Pinheiro (IH), Thiago Aparecido Trindade (IPOL), Evelyn Jeniffer de Lima 7 

Toledo (IQ), Igor dos Santos Lima (IE), Rita Akutsu (FS), Silvia Lordello (IP), Douglas 8 

Pinheiro (FD), Ana Mansur (IdA), Adriana Ibaldo (IF) e Martha Veras (FT). Também 9 

estiveram presentes os(as) convidados(as): Fabiana Nascimento (Gab/DAC), Maria 10 

Célia Orlato (DIV) e Larissa Polejack (DASU). Justificou ausência o prof Paolo Gessini 11 

(FGA). Item 01:Informes. O presidente iniciou a reunião com a solicitação de 12 

aprovação da pauta. Logo após, ele abordou algumas pendências para deliberação da 13 

CAC em próximas reuniões, como, por exemplo, a Política Estudantil Indígena - com 14 

relatoria do prof Cristiano Guedes de Souza (IH), e também a Política de Saúde Mental 15 

(pesquisa e seminário) - a cargo da profª Larissa Polejack (DASU). Seguiram-se os 16 

informes. Primeiramente, o prof Ileno destacou os dois editais de Inclusão Digital da 17 

DDS/DAC. Valores em pecúnia para os estudantes em vulnerabilidade social 18 

adquirirem material para acompanhar as aulas remotas. Alguns estudantes receberam 19 

o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para compra de computador, outros 20 

receberam R$160,00 (cento e sessenta reais) para aquisição de chips, e também 21 

houve um grupo de estudantes que recebeu R$1.660,00 (mil seiscentos e sessenta 22 

reais) para investimento em computador e chip para o ensino remoto. O presidente 23 

também falou sobre o termo de adesão à internet, com dois mil e setecentos 24 

estudantes da UnB incluídos neste montante. Também houve a abordagem da logística 25 

para entrega dos equipamentos, que estão sendo entregues em diversas localidades 26 

no DF e também no entorno, pela prefeitura da UnB. O prof Ileno também disse que há 27 

a pretensão de que o Fórum Estudantil se torne algo permanente na Universidade, de 28 

modo a criar um canal aberto e consolidado para que os(as) estudantes participem da 29 

cada vez mais da tomada de decisões na UnB. Haverá a chamada da DDS para mais 30 

um auxílio-emergencial relacionado à parte de alimentação, além da diretoria já se 31 

preparar para abrir os editais fixos de todos os semestres. Para finalizar seus informes, 32 
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o presidente falou a respeito dos recursos destinados aos PNAES no próximo ano, que 33 

serão de 1 (um) milhão a menos do que o montante de 2020. A Lei de Diretrizes 34 

Orçamentárias já foi enviada, pelo Governo Federal, ao Congresso Nacional. A prof 35 

Jeniffer (IQ) pediu um esclarecimento sobre a demissão dos trabalhadores terceirizados 36 

na UnB, e se haveria uma posição da CAC sobre o assunto. O presidente declarou que 37 

a questão não havia sido debatida na Câmara. No entanto, as demissões e os avisos 38 

prévios foram tratados pela reitora em exercício, na tentativa de reverter alguns avisos, 39 

com a UnB arcando com a manutenção dos empregos. O próximo a pedir a palavra foi 40 

o prof Igor Lima (IE), que gostaria de saber o calendário para as próximas reuniões da 41 

CAC. O presidente respondeu que espera que sejam feitas mais duas reuniões em 42 

frequência quinzenal, de acordo com as políticas estudantis pautadas pelo DAC para 43 

deliberação, tendo em vista que as pautas ainda passarão por instância superior, que é 44 

o CAD. Prof Ileno destacou a importância do encaminhamento dessas pautas até o final 45 

do mês de outubro, já que a atual gestão da UnB tem seu término de mandato em 46 

novembro deste ano. O prof Fernando Mariana (FE) se inscreveu para trazer um 47 

questionamento de sua unidade acadêmica sobre a auditoria ou um GT com a 48 

Secretaria de Patrimônio Imobiliário (SPI) para tratar do processo da Moradia Funcional 49 

na UnB. Houve o esclarecimento do presidente, que declarou ter enviado, via SEI, 50 

solicitação de material para algumas unidades, a respeito da comissão instituída na 51 

época da gestão do prof Ivan Camargo sobre o mesmo tema. Ele precisa receber o 52 

relatório produzido por essa comissão e os encaminhamentos gerados a partir disto, 53 

para trazer novamente a pauta para a CAC. Item 02: Aprovação de atas anteriores; 54 

Antes da votação, a secretária da CAC, Luciana Pimenta, recebeu a solicitação da profª 55 

Adriana Ibaldo (IF) para que o registro das férias da conselheira no período compreendido entre 56 

as reuniões 199 e 200 constasse nas respectivas atas. A secretária imediatamente acolheu a 57 

solicitação, e haverá retificação nos documentos. Após isso, o presidente pôs em votação as 58 

atas das reuniões 198, 199 e 200, que haviam sido enviadas previamente aos membros da 59 

CAC. Aprovadas, as três atas, por 13 (treze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Item 03: 60 

Apresentação do parecer sobre minuta de regimento interno do RU - relatoria da profª 61 

Rita Akutsu - FS (Processo SEI 23106.036424/2020-81); A conselheira Rita procedeu a leitura 62 

de seu parecer, que já havia sido enviado aos conselheiros previamente. Um dos principais 63 

destaques do parecer foi a recomendação para que o documento tenha o acréscimo de um 64 

capítulo sobre "Educação em Saúde". Houve debate sobre as nomenclaturas de formas de 65 
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matrícula para que os estudantes tenham acesso ao Restaurante Universitário, e também sobre 66 

os nomes dos grupos onde são divididos, de acordo com a participação na Assistência 67 

Estudantil, convidados etc. A conselheira Cristiane Costa, diretora do RU, opinou que a parte da 68 

minuta que trata sobre os grupos seja mantida da mesma maneira, e que a redação sobre os 69 

documentos de matrícula possa ser mais abrangente, da mesma forma que também não há 70 

menção sobre valores das refeições na minuta. O prof Igor Lima (IE) fez o questionamento 71 

sobre a parte dos grupos. Se estudantes de cursos de verão são considerados, no artigo 13 72 

(treze), visitantes. A diretora do RU esclareceu que esse grupo de estudantes realmente está na 73 

categoria "visitante", pois, de acordo com a Resolução 27/2018 do CAD, os visitantes não têm 74 

refeições subsidiadas pela UnB. A próxima conselheira a se inscrever foi a profª Adriana Ibaldo, 75 

que perguntou por que o edital de eventos do RU, que subsidia refeições para certas atividades 76 

realizadas na UnB, não consta da minuta. A diretora esclareceu que o edital não foi inserido na 77 

redação do novo regimento interno do restaurante por não se tratar de um recurso garantido. A 78 

cada ano é decidido se haverá possibilidade de subsídio desse edital. No ano de 2019 foram 79 

subsidiadas 4 (quatro) mil refeições, e o mesmo montante também estava previsto para este 80 

ano. Porém, para que a minuta do regimento seja mais duradoura, não foi incluído artigo com 81 

menção ao edital de eventos. Outro questionamento da profª Adriana foi a respeito do Artigo 15 82 

(quinze), inciso 5º (quinto), que trata sobre vestimentas com as quais os usuários podem 83 

acessar o RU. A conselheira destacou o uso da expressão "moral e bons costumes", o qual 84 

considerou extremamente vago e subjetivo. Houve o debate sobre o que não se deve trajar, 85 

inclusive por questões sanitárias, dentro do restaurante, além da proibição da entrada de 86 

animais. Neste último caso, com exceção de cães-guia, por já estarem previstos com 87 

permissão de entrada, a partir da Legislação. A profª Patrícia Pinheiro (IH) também pediu a 88 

palavra. Ela também se manifestou contrariamente ao uso da expressão "moral e bons 89 

costumes", por se tratar de linguagem que expressa conservadorismo, um termo carregado de 90 

valores. Ela opinou que o ambiente acadêmico, no qual o RU se insere, deve ser acolhedor, e 91 

com a missão de educar e formar, por isso termos proibitivos não seriam os mais adequados. 92 

Após amplo debate, o presidente sugeriu que fosse dada nova redação a todos os incisos 93 

relativos à questão de vestimenta, os quais também precisam ser revisados em três categorias 94 

distintas: a dos usuários, a dos trabalhadores do RU, e aquela relativa aos estagiários que 95 

frequentam o RU para suas disciplinas de cursos. O presidente solicitou que as alterações 96 

prévias sejam feitas e que a redação sobre os incisos de vestuário sejam reformuladas pela 97 

profª Rita Akutsu, com base na legislação vigente (Anvisa, Ministério da Saúde, 98 

RDC2016/2004) na próxima reunião da CAC, para votação isolada do item. Em seguida, ele 99 

abriu a votação da minuta de regimento do RU. Aprovada, com 12 (doze) votos favoráveis e 2 100 
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(duas) abstenções. Item 04: Acordo entre UnB (DASU/DAC) e Agência Sanitária e Social 101 

Regional de Emilia Romagna - Itália - apresentação da diretora DASU, profª Larissa 102 

Polejack (Processo SEI 23106.070915/2020-51); A professora Larissa fez um breve resumo 103 

aos conselheiros e conselheiras, e disse que este Memorando de Entendimento com a Itália é 104 

fruto do trabalho do Subcomitê de Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Os membros do 105 

subcomitê, que têm trabalhado com a terapia comunitária on line, foram procurados pela 106 

Agência Sanitária italiana, na província de Emilia Romagna, para que compartilhassem a 107 

experiência nesta modalidade de atendimento. Após várias reuniões, envolvendo diversas 108 

entidades de saúde, foi criado um plano de contingência e um protocolo de pesquisa em 109 

conjunto, a fim de avaliar a terapia remota e no contexto da pandemia de Covid-19. Foi 110 

trabalhada a questão da transferência de tecnologia, com avaliação de pontos em comum e os 111 

impactos nas comunidades. Ao decorrer dessas reuniões e de workshops, foi elaborado este 112 

Memorando, para vigorar em ambos os países. Após o relato, a diretora da DASU/DAC recebeu 113 

os parabéns da profª Silvia Lordello (IP), e aproveitou para contar aos membros da CAC 114 

sobre um encontro com estudantes do DCE, onde houve a pré-configuração da 115 

conferência "UnB - promotora da saúde", para se criar uma política que institucionalize 116 

o tema na Universidade. A conferência será realizada nos dias 2 (dois) e 3 (três) de 117 

outubro próximo, de forma remota, e a profª Larissa convidou todos a participar. Em 118 

seguida, o presidente colocou o Acordo entre DASU/UnB e Itália para votação. 119 

Aprovado por unanimidade dos presentes. Item 05: Acordo entre o Ministério Público do 120 

Trabalho e a UnB - apresentação da assistente do Gab/DAC, Fabiana Nascimento 121 

(Processo SEI 23106.127044/2019-11); A convidada Fabiana, assessora do prof Ileno e 122 

graduanda em Direito, fez a apresentação do acordo aos membros da CAC. Ela relatou que em 123 

setembro do ano passado, a Procuradora do Trabalho, Ludmilla Reis Brito, coordenadora geral 124 

do Fórum de Inclusão para pessoas com deficiência no Distrito Federal, realizou o primeiro 125 

contato com o DAC para propor uma parceria, a fim de criar iniciativas que combatam o 126 

descumprimento da lei que estabelece cotas para pessoas com deficiência no mercado de 127 

trabalho. Por causa da pandemia, houve uma paralisação no andamento do processo, que foi 128 

retomado após o reinício do semestre letivo na UnB. A proposta é realizar palestras, oficinas e 129 

cursos, abertura de espaços na UnB, pesquisas, peças de comunicação, para articular temas 130 

ligados à igualdade, acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência, tanto no ambiente 131 

do Ensino Superior quanto no mercado de trabalho, através de oferta de estágios e cadastro 132 

em órgãos de recrutamento para empresas e instituições. Após a leitura da apresentação 133 

elaborada pela Fabiana, o prof Ileno aproveitou a temática da inclusão para contar a todos os 134 

membros da CAC, que o PPNE, antes uma coordenação que cuidava dos assuntos 135 
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relacionados a pessoas com deficiência, se transformou em uma diretoria do DAC, a DACES - 136 

Diretoria de Acessibilidade. O presidente fez questão de destacar que grande parte da 137 

responsabilidade sobre esta transformação foi da ex-coordenadora do PPNE, Thaís Imperatori, 138 

que trabalhou arduamente e fez com que isso fosse possível, antes de deixar o cargo para 139 

tomar posse como docente do Departamento de Serviço Social da UnB. Em seguida a esta 140 

comunicação, o presidente pôs em votação o Acordo entre MPT e UnB. Aprovado por 141 

unanimidade dos presentes. O prof Thiago (IPOL) pediu a palavra para parabenizar os 142 

envolvidos nesta iniciativa, e solicitar que, após toda a tramitação, o Acordo seja amplamente 143 

divulgado dentro e fora da Universidade de Brasília. O prof Ileno declarou que acompanhará 144 

este processo, e fará a divulgação nos canais da UnB, com publicação de matéria sobre o 145 

assunto. O presidente também relatou que as políticas mais recentes da DIV/DAC, aprovadas 146 

na CAC e encaminhadas ao CAD, também tiveram aprovação na instância máxima da 147 

Universidade.  148 

Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas, o presidente deu por encerrada a reunião, da 149 

qual eu, Luciana Pimenta M Pandino Werneck, Assistente em Administração do DAC, lavrei a 150 

presente ata que, depois de lida e aprovada, será subscrita pelo Presidente.                151 

 152 

 153 

Presidente 154 

Ileno Izídio da Costa 155 

(documento original assinado) 156 

 157 

 158 

Luciana Pimenta M Pandino Werneck 159 
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