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 ATA DA DUCENTÉSIMA QUARTA (204ª) REUNIÃO DA CÂMARA DE ASSUNTOS 1 

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

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

através da plataforma Teams - 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 e Daniel Ferraz Tavares da Cruz (FUP),  6 

Cristiane Moreira da Costa (RU), Patrícia Pinheiro (IH), Thiago Aparecido Trindade 7 

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

Amorim (FT), Paolo Gessini (FGA), Adriana Ibaldo (IF), Cleriane Borges (IG), Wilson 9 

Ramos Samarcos Neto (PRC), Douglas Antonio Rocha Pinheiro (FD), Anna Beatriz 10 

Baptista de Mello (IdA)  e Cristiano Guedes de Souza (IH). Também estiveram 11 

presentes os(as) convidados(as): Larissa Polejack (DASU), Maria Celia Orlato Selem 12 

(DIV), Eduardo Lemgruber do Valle Clem, Alexandra de Souza Trivelino, Neide 13 

Teresinha R. Madeira e Eloísa Pereira Barroso (DDS), Sinara Pollom Zardo (DACES), 14 

Jonatas Maia da Costa e Marina Figueiredo Machado (DEAC), Mariana Correia 15 

Lacerda, Flávio de Carvalho Juruna, Débora Larissa Bezerra de Brito, Guibson Bessa 16 

Miranda e Katia Silene Souza de Brito. Item 01:Informes. O presidente iniciou a 17 

reunião com a solicitação de aprovação da pauta. Após a aprovação, houve o início dos 18 

informativos. Em primeiro lugar, o presidente falou sobre as principais mudanças na 19 

Administração Superior da Universidade de Brasília, em relação a novos Decanos e 20 

Decanas, mas também a continuidade de outros gestores, como é o caso do próprio 21 

Decano de Assuntos Comunitários, que permanecerá à frente do DAC. O presidente 22 

reforçou o grande avanço da pauta da Câmara no ano passado, com aprovação de 23 

diversos projetos e resoluções importantes. Ele também destacou que os desafios este 24 

ano também serão inúmeros, principalmente no tocante aos Programas da Assistência 25 

Estudantil. Continuamos com índices alarmantes na pandemia de Covid-19, o 26 

Congresso Nacional ainda não aprovou a Lei do Orçamento Anual e há um corte 27 

expressivo previsto para as universidades federais. O prof Ileno também abordou os 28 

principais temas que a CAC deve abordar já no começo deste ano. Haverá uma 29 

comissão para tratar de pontos relativos ao processo de Moradia Funcional na UnB, 30 

também será criado um grupo dentro da CAC para tratar de renovação no regimento 31 

interno, inclusive na composição de membros da Câmara. Atualmente, com base na 32 
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última Resolução, apenas o RU dentre as diretorias do DAC tem cadeira na CAC, o que 33 

deve ser revisto. Também há necessidade de maior representatividade estudantil no 34 

colegiado. Após estes primeiros avisos, o presidente chamou a prof Eloísa Barroso, 35 

nova diretora de Desenvolvimento Social a se apresentar aos membros da CAC. A 36 

diretora saudou a todos e falou um pouco sobre sua trajetória na Universidade e 37 

também sobre suas perspectivas à frente da DDS. Logo em seguida, o prof Thiago 38 

Trindade (IPOL) pediu a palavra. O conselheiro exaltou a continuidade do prof Ileno 39 

Costa como Decano de Assuntos Comunitários e disse que, após quatro anos no 40 

colegiado, ele precisará se desligar por causa de diversos compromissos profissionais 41 

em sua unidade. O prof Thiago aproveitou para se despedir de todos, agradecer pelo 42 

período em que participou como conselheiro na Câmara e fazer agradecimento 43 

especial ao presidente e também à secretária da CAC, Luciana. Ele ressaltou que já 44 

comunicou ao IPOL, que deve indicar em breve novos representantes. Item 02: Corte e 45 

contingenciamento de recursos, projeções, desafios e consequências na 46 

condução das metas para o ano de 2021. O presidente exibiu tabela com valores e 47 

recursos sobre os programas do Decanato de Assuntos Comunitários, ao longo dos 48 

anos de 2019 e 2020, e as projeções para o ano de 2021. Ocorreram dois grandes 49 

cortes de recursos, no montante de 1 (um) milhão e meio de reais de 2019 para 2020 e 50 

também de 2020 para a projeção da LOA de 2021. O presidente destacou que 51 

atualmente as universidades federais não são consultadas previamente sobre os 52 

recursos necessários para cumprirem seus orçamentos anuais. Como a Lei de 53 

Orçamento Anual ainda não foi votada no Congresso Nacional, no memento a UnB só 54 

dispõe de 2% (dois por cento) do valor destinado à Assistência Estudantil. O DAC 55 

conseguiu realizar os pagamentos relativos ao mês de janeiro, e ainda há dois editais 56 

abertos: o edital para auxílio-alimentação emergencial, por causa do fechamento do RU 57 

na pandemia, e o auxílio-inclusão digital, para viabilizar o ensino remoto de estudantes 58 

em vulnerabilidade socioeconômica. O presidente destacou que este ano todas as 59 

decisões pertinentes à Assistência Estudantil serão tomadas de forma colegiada, com a 60 

apreciação da CAC. Na segunda tabela exibida pelo presidente, estava o planejamento 61 

para o próximo ano de 2021. Como há um déficit de, no mínimo, dois milhões de reais, 62 

a proposta inicial é a de realocar valores não utilizados por outras diretorias do DAC 63 

durante a pandemia para o auxílio-alimentação emergencial. A estudante Kátia Brito 64 
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pediu a palavra para sugerir que não somente os recursos da Ação 4002 - relativos ao 65 

PNAES - sejam utilizados para o auxílio de estudantes em vulnerabilidade 66 

socioeconômica, mas também recursos próprios da UnB, como, por exemplo, o 67 

montante do contrato com a Empresa Sanoli, que tem contrato com o RU. O presidente 68 

destacou que, em caso de recursos incluídos no PNAES é possível remanejar valores 69 

entre as diretorias do próprio DAC. No entanto, recursos advindos de outras fontes da 70 

Universidade não são passíveis de realocação quando já estiverem devidamente 71 

alocados para outras demandas específicas. A diretora do RU, conselheira Cristiane 72 

Costa, reafirmou o que foi dito pelo presidente. Ela aproveitou a oportunidade para 73 

informar que a nova licitação de empresa terceirizada para o RU já está em fase de 74 

conclusão, e o pregão será realizado no próximo dia 5 deste mês de fevereiro. A 75 

conselheira também detalhou que os recursos utilizados neste momento foram 76 

empenhados em 2019, e seriam utilizados entre janeiro e abril de 2020. Com o início da 77 

pandemia de Covid-19, o RU foi fechado e os recursos ainda são utilizados até o 78 

presente mês, mas já não poderiam ser cancelados. Isto posto, o presidente fez o 79 

primeiro encaminhamento para votação: a possibilidade de reuniões quinzenais (no 80 

lugar das tradicionalmente mensais) até o fim deste semestre letivo, em maio. Foi 81 

aberto o formulário de votação, e aqueles conselheiros que não conseguiram acesso 82 

puderam votar oralmente. Votação encerrada, com 13 (treze) votos favoráveis às 83 

reuniões quinzenais e 2 (duas) abstenções. Logo em seguida, o presidente deu início 84 

ao segundo encaminhamento para deliberação de conselheiros/as: Recursos das 85 

diretorias do DAC para auxílios que estão inativos durante o ensino remoto possam ser 86 

realocados para somar ao valor do auxílio-alimentação emergencial. A conselheira Aline 87 

pediu que ficasse mais específico na proposta de votação de quais áreas seriam 88 

realocados os recursos. O presidente aceitou a sugestão, e pediu que fossem 89 

detalhadas as áreas, a saber: Cultura, Esporte, Comunicação e Transporte. O servidor 90 

da DDS, Eduardo Lemgruber, pediu a palavra para lembrar a situação de estudantes de 91 

cursos da Saúde pertencentes à Assistência Estudantil, que, por decisão CEPE, 92 

poderão voltar a ter atividades presenciais de estágio, e precisarão de auxílio para 93 

transporte. A diretora da DDS, Eloísa Barroso, declarou que já foi feito um levantamento 94 

pela diretoria, e são cerca de cinquenta estudantes que estão neste grupo. O 95 

presidente aceitou a exceção posta, desde que esses estudantes já tenham sido 96 
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contemplados em edital anterior de auxílio-transporte pela DDS. Desta feita, houve 97 

reformulação na proposta para deliberação, em redação final: Recursos das diretorias 98 

do DAC oriundos de atividades paralisadas durante ensino remoto - Cultura, Esporte, 99 

Comunicação e Transporte - a serem somados no valor total para o auxílio-alimentação 100 

emergencial, à exceção de estudantes da área da Saúde, contemplados em edital 101 

anterior de auxílio-transporte. Estes estudantes farão jus ao auxílio quando houver 102 

retorno de atividades de estágio presenciais. Aberta a votação em formulário. Proposta 103 

aceita por unanimidade, com 16 (dezesseis) votos favoráveis. O presidente, em 104 

sequência, iniciou o terceiro encaminhamento para votação: A CAC encaminha às 105 

instâncias superiores o pedido de prioridade para alimentação emergencial na alocação 106 

de recursos próprios da Administração Superior para os programas da Assistência 107 

Estudantil. Aberta a votação pelo formulário. Aprovada por unanimidade, com 15 108 

(quinze) votos favoráveis. Nos encaminhamentos finais, o presidente abordou a 109 

iniciativa de montar uma comissão organizadora para a Segunda Conferência de 110 

Assistência Estudantil da UnB. O objetivo maior do evento é integrar diversas ações e 111 

resoluções pertinentes ao tema, a fim de formatar a Política Integrada de Assistência 112 

Estudantil. Esta demanda veio da Administração Superior, que fixou um prazo de 120 113 

(cento e vinte) dias para que esta política seja elaborada, apreciada na CAC e enviada 114 

aos Conselhos Superiores da Universidade. A professora Eloísa, diretora da DDS, 115 

ficará à frente da comissão organizadora da Conferência, que contará com alguns 116 

integrantes da CAC em sua composição. Antes de terminar, houve inscrições das 117 

conselheiras Aline Ione (FUP) e Hosana (FCE) para participarem da comissão, e 118 

também a estudante Kátia Brito. Para esclarecimentos, a prof Jeniffer (IQ) pediu a 119 

palavra para saber sobre o andamento da minuta de Resolução de Combate ao 120 

Assédio, já aprovada na CAC em 2020. O presidente agradeceu a pergunta e informou 121 

que a Reitora não pautou a minuta no CAD, pois há uma resolução de combate ao 122 

assédio no trabalho, advinda do DGP. A proposta da Administração Superior é criar um 123 

grupo que possa unificar as duas resoluções em documento único e completo. Em 124 

seguida, a prof Larissa Polejack pediu para divulgar a todas e todos que a DASU, 125 

diretoria em que ela está à frente, está organizando as Oficinas Calourosas, para as 126 

boas-vindas aos estudantes no novo semestre letivo.Mais informações na página da 127 

DASU na internet. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e trinta minutos, o 128 
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presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Luciana Pimenta M Pandino 129 

Werneck, Assistente em Administração do DAC, lavrei a presente ata que, depois de 130 

lida e aprovada, será subscrita pelo presidente.                131 

 132 

 133 

Presidente 134 

Ileno Izídio da Costa 135 

(documento original assinado) 136 

 137 

 138 

Luciana Pimenta M Pandino Werneck 139 

        Assistente em Administração do Decanato de Assuntos Comunitários 140 


