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 ATA DA DUCENTÉSIMA TERCEIRA (203ª) REUNIÃO DA CÂMARA DE ASSUNTOS 1 

COMUNITÁRIOS (CAC) DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada ao primeiro dia 2 

do mês de dezembro 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), Eduardo di Deus (FE), 5 

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

Pinheiro (IH), Evelyn Jeniffer de Lima Toledo (IQ), Igor dos Santos Lima (IE), Silvia 7 

Lordello (IP), Ariuska Karla Amorim (FT), Douglas Antônio Rocha Pinheiro (FD), Eliza 8 

Carla Barroso Duarte (FM), Paolo Gessini (FGA), Adriana Ibaldo (IF), Cleriane Borges 9 

(IG) e Ana Mansur de Oliveira (IdA). Também estiveram presentes os(as) 10 

convidados(as): Susana Xavier (DIV), Larissa Polejack (DASU), Claudia Renault, 11 

Bárbara Dias e Jessica Gillian de Almeida (DIV/COQUEI), Sinara Pollom Zardo 12 

(DACES), Alexandra Trivelino, Camila R. Santiago Pereira e Eduardo Lemgruber 13 

(DDS), Nayra Paye, Sandra Pankararu, Paulo Wapichana, Jheniffer Oliveira (AAIUnB) e 14 

Leonel Atikum (estudantes indígenas). Justificou ausência o prof Thiago Aparecido 15 

Trindade (IPOL). Item 01:Aprovação da pauta da presente reunião. Aprovada por 16 

unanimidade entre os/as conselheiros/as presentes. Item 02: Aprovação das atas das 17 

reuniões 201e 202; a secretária da CAC, Luciana Pimenta, comunicou problemas com o 18 

arquivo da ata 201, que precisará ser todo refeito. Para não atrapalhar o trâmite de processos 19 

que precisam da homologação da referida ata para anexação, houve a sugestão de que, no 20 

caso de não ocorrer outra reunião da CAC ainda este ano, que a ata 201 seja aprovada ad 21 

referendum pelo presidente, e encaminhada por email para conselheiros e conselheiras 22 

tomarem ciência do documento. Sugestão aprovada pelo colegiado. A prof Patrícia (IH) pediu 23 

esclarecimento a respeito da nota elaborada por ela a respeito de moção da CAC que solicita 24 

ao CEPE o adiamento da decisão sobre os próximos semestres letivos na UnB, em função da 25 

pandemia de Covid-19. A conselheira apresentou sua sugestão de redação do documento 26 

durante a reunião 202 da CAC. O presidente declarou que fez algumas contribuições na 27 

formulação da nota, leu para todos os presentes, colocou no "chat", e abriu para inscrições. A 28 

primeira a pedir a palavra foi a prof Patrícia, que solicitou esclarecimentos sobre o ponto que 29 

aborda os dados concretos sobre o impacto do semestre letivo que ocorreu de forma remota. A 30 

conselheira também emitiu a opinião de que deveriam constar da nota os dados 31 

epidemiológicos do atual momento da pandemia aqui no Distrito Federal. Logo após, o prof Igor 32 

(IE) declarou que o calendário deveria ser proposto, e que depois seja discutido o formato deste 33 

calendário. O presidente respondeu com alguns comentários, inclusive sobre a pesquisa de 34 
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acompanhamento feita pelo CCAR, que acompanha todos os índices relativos à pandemia aqui 35 

no DF. Com relação ao retorno das atividades presenciais, esta questão só será avaliada 15 36 

(quinze) dias antes do início do próximo semestre letivo, que será iniciado no dia 1º de fevereiro 37 

de 2021. Para tanto, serão considerados todos os dados levantados e consolidados pelo 38 

COES, que é o órgão de especialistas da Universidade encarregado de fazer todas as 39 

recomendações sobre condições sanitárias durante o período de pandemia. A prof Patrícia 40 

pediu que fosse levada em conta que a nota é um pedido para que a consideração sobre os 41 

próximos semestres letivos seja feita de forma cuidadosa. Para além das questões de 42 

transmissão da Covid-19, segundo a conselheira, há também a análise necessária sobre a 43 

situação da saúde mental de toda a comunidade universitária, envolvendo estudantes, 44 

servidores/as técnicos e docentes. Após a fala da prof Patrícia, o presidente declarou que a 45 

DASU está com a pesquisa sobre saúde mental quase pronta, e a comunidade será ouvida. A 46 

prof Evelyn Jeniffer (IQ) pediu a palavra e disse que é preferível, então, que se aguarde a 47 

divulgação dos resultados da pesquisa sobre saúde mental da comunidade da UnB sobre os 48 

impactos do último semestre letivo para que se decida como serão os próximos semestres. 49 

Logo em seguida, o presidente colocou em votação para conselheiros/as decidirem entre os 50 

modelos de nota dele próprio e da prof Patrícia, pelo chat. O presidente pediu à secretária que 51 

aguardasse os votos pelo chat, e ao final da reunião, anunciasse o resultado da votação da 52 

nota da CAC sobre o CEPE. Item 03: Continuidade de apresentação do prof Cristiano 53 

Guedes sobre a Política Estudantil Indígena; A conselheira Aline Miranda (FUP) pediu a 54 

palavra para dizer que convocou, no período entre as reuniões da CAC, reunião com 55 

integrantes da DDS e da DIV para tratar de pontos diretamente relacionados à assistência 56 

estudantil dentro do documento relatado pelo prof Cristiano Guedes (IH). O presidente então 57 

pediu que a conselheira lesse a proposta de nova redação do documento, de acordo com 58 

integrantes da Coordenação Indígena - DIV. A coordenadora Cláudia Renault, presente à 59 

reunião como convidada, declarou que alguns itens estavam defasados no texto do documento 60 

sobre a Política Estudantil Indígena. O presidente se certificou de que as contribuições a serem 61 

lidas haviam sido elaboradas com base na mesma versão do documento enviado à CAC para a 62 

reunião anterior, com relatoria do prof Cristiano Guedes (IH). Após a concordância sobre a 63 

versão abordada ser a mesma, o presidente solicitou que a conselheira Aline procedesse à 64 

leitura da versão da Política Estudantil Indígena com novas proposições. Houve a leitura de 65 

novas proposições aos artigos 19, 21, 22, 23, 30 e 31 do documento, com amplo debate e 66 

participação de convidadas da COQUEI, DIV e DDS, além das conselheiras Aline Ione (FUP) e 67 

Cristiane Costa (RU). A partir da leitura do artigo 23, a conselheira Patrícia Pinheiro (IH), que 68 

participou da elaboração do parecer junto ao prof Cristiano Guedes, pediu a palavra para 69 
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abordar o fato de que os documentos - o parecer original e o documento lido durante a reunião 70 

com sugestões da COQUEI e da DDS - não estavam dialogando em diversos pontos. O 71 

presidente manifestou concordância com a prof Patrícia e indicou a possibilidade de vício de 72 

forma no documento apresentado. Sendo assim, e também devido ao avançado da hora, o 73 

presidente sugeriu que seja elaborada uma espécie de tabela comparativa, onde figurem o 74 

texto original da Política Estudantil Indígena, o parecer do relator e as sugestões de 75 

modificação feitas majoritariamente pela equipe DDS nos artigos apresentados, para retornar à 76 

apreciação desta Câmara, o que foi acatado pelos demais membros. Como esta reunião 203 é 77 

a última do ano corrente de 2020, o presidente se comprometeu a voltar ao tema na primeira 78 

reunião da CAC do ano de 2021, logo que o próximo semestre letivo se inicie, em fevereiro de 79 

2021. A conselheira Aline questionou se haveria possibilidade de mais uma reunião 80 

extraordinária ainda neste mês corrente de dezembro, mas o presidente considerou inviável, 81 

por ser final de semestre e a maioria dos/as conselheiros/as estará às voltas com aulas e 82 

avaliações. O presidente ainda declarou que enquanto não avançarem as adequações do 83 

documento da política indígena, as questões emergenciais ligadas aos estudantes indígenas 84 

receberão toda a atenção do Decanato de Assuntos Comunitários, a fim de mitigar possíveis 85 

prejuízos que poderiam advir durante este período de construção da política específica. 86 

Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e trinta e cinco minutos, o presidente deu por 87 

encerrada a reunião, da qual eu, Luciana Pimenta M Pandino Werneck, Assistente em 88 

Administração do DAC, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será subscrita pelo 89 

presidente.                90 

 91 

 92 

Presidente 93 

Ileno Izídio da Costa 94 

(documento original assinado) 95 

 96 

 97 

Luciana Pimenta M Pandino Werneck 98 

        Assistente em Administração do Decanato de Assuntos Comunitários 99 


