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 ATA DA DUCENTÉSIMA OITAVA (208ª) REUNIÃO DA CÂMARA DE ASSUNTOS 1 

COMUNITÁRIOS (CAC) DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada aos dez dias do mês de 2 

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

plataforma Teams - com a presença dos seguintes membros: Ileno Izídio da Costa  (Decano - 4 

Presidente), Maria Hosana Conceição (FCE), Fernando Bomfim Mariana (FE), Josivania Silva 5 

Farias (FACE), Mayla Angelini Vidigal Zago (RU), Evelyn Jeniffer de Lima Toledo (IQ), Igor dos 6 

Santos Lima (IE), , Paolo Gessini (FGA), Adriana Ibaldo (IF), Talita Tatiana Dias Rampin (FD), 7 

Rita de Cássia Akutsu (FS), Rodrigo Rabello da Silva (FCI), Cleriane dos Santos Matias Borges 8 

(IG), Eurico Antonio Gonzalez (ICS), Eliza Carla Barroso Duarte (FM), Fernando Fortes de 9 

Valência (IB), Gláucio Castro Junior (IL), Carlos Henrique Magalhães de Lima (FAU), Aline Ione 10 

Miranda do Nascimento(FUP), Alexandre Jackson Chan Vianna (FEF) e Elisa Dias Becker 11 

Reifschneider (IP). Também estiveram presentes os(as) convidados(as): Larissa Polejack 12 

(DASU), Fabrícia Teixeira Borges, Eloísa Pereira Barroso (DDS), Fabiana Paulo do Nascimento 13 

e Susana Xavier (DIV). A conselheira Ana Mansur de Oliveira (IdA) justificou sua ausência. A 14 

reunião contou com o suporte das intérpretes de libras: Geysilene Brito Ferreira, Katiara Caldas 15 

Alves do Nascimento e Grazziele Nader Curto. Item 01:Aprovação de pauta da Reunião 208 16 

da CAC. O presidente iniciou a reunião com a solicitação de aprovação da pauta. Após a 17 

aprovação, por unanimidade, houve o início dos informativos. Item 02: Informes. O Presidente 18 

deu as boas-vindas aos/às novos/as conselheiros e conselheiras da CAC, comentou sua 19 

satisfação no alto índice de retorno das unidades à circular enviada via SEI com o pedido de 20 

regularização de mandatos na CAC. Prof Ileno também agradeceu a colaboração das 21 

intérpretes de libras na reunião. O Presidente declarou que, apesar de no momento a UnB não 22 

contar com muitos profissionais para atender todas as demandas, haverá a iniciativa do 23 

colegiado em contar com esse suporte durante todas as reuniões da CAC, inclusive para 24 

garantir a participação do conselheiro do IL, prof Gláucio Castro Junior, que possui deficiência 25 

auditiva. O primeiro informe foi a respeito da Lei do Orçamento Anual. Como a LOA só foi 26 

aprovada no Congresso Nacional em abril, os recursos foram repassados à Universidade no 27 

mês de maio, com maior organização pelas unidades a partir de junho. Com relação à 28 

Assistência Estudantil, nos recursos do PNAES, houve mais um corte. O Presidente fez um 29 

breve retrospecto. Em 2019, a Assistência na UnB teve um orçamento de 32 milhões de reais, 30 

ano passado foram 31 milhões e meio de reais e para este ano de 2021 o montante foi de 30 31 

milhões de reais. Apesar da redução, os valores de bolsas e auxílios já recebidos pelos 32 

estudantes não sofreram nenhum ajuste. O prof Ileno disse que o impacto foi grande no 33 

acolhimento a novos/as alunos/as em vulnerabilidade socioeconômica e que ele precisou fazer 34 

diversos remanejamentos de recursos dentro das diretorias do DAC para manter os programas 35 
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da Assistência, para então submeter sua proposta à Comissão do GT 4002, que trata da 36 

aplicação dos recursos do PNAES no âmbito da UnB. Como os projetos de Esporte e Cultura 37 

dependem da presencialidade na maioria das situações, os recursos planejados para a DEAC 38 

foram realocados para os programas mais urgentes no atual momento: Auxílio socioeconômico 39 

(PASE), Auxílio Moradia e Auxílio Alimentação, além do Auxílio Emergencial e outros programas 40 

ligados à Saúde e também à Diversidade. O Presidente da CAC também comentou sobre o 41 

procedimento que a Auditoria da UnB tem realizado, no sentido de organizar os fluxos de 42 

trabalho em relação a recursos alocados em cada unidade, no sentido de que os montantes 43 

sejam utilizados com obediência ao Princípio da Anualidade. Desta forma, não existirão mais os 44 

"RAPs", restos a pagar, que ficam pendentes de um ano para outro. Os recursos que forem 45 

obtidos para o ano de 2021, por exemplo, deverão ser utilizados neste exercício financeiro, no 46 

mais tardar até o primeiro ou segundo mês de 2022, desde que referidos ao ano de 2021. Outro 47 

informe foi a respeito da II Conferência de Assistência Estudantil da UnB. Tudo o que foi 48 

debatido e se transformou no relatório final será encaminhado agora para a Comissão que trata 49 

da Política Integrada da Vida Estudantil. Logo após, virá para análise e deliberação da CAC, 50 

além da proposta final da Conferência, todo o escopo jurídico analisado na Comissão. O último 51 

passo depois da passagem do documento pela Câmara, é sua apreciação no CAD, onde toda a 52 

comunidade universitária será chamada a participar dos debates. O prof Ileno também 53 

destacou que todas as Diretorias do DAC já estão com seus planos de contingência prontos, e 54 

com o GDF retornando às atividades presenciais, além da vacinação em andamento, o retorno 55 

gradual da UnB também se avizinha. O Conselho Nacional de Educação também fez a 56 

recomendação de que as IFES (Instituições Federais de Ensino Superior) também retornem, 57 

com algumas previsões e excepcionalidades, ao ensino presencial. Sobre a Moradia Funcional, 58 

de acordo com os questionamentos do prof Paolo (FGA) e do Prof Fernando (FE), além do 59 

andamento dos trabalhos para lançamento de novo edital de seleção em breve, também existe 60 

a questão das demandas de condições de todo o procedimento. A ideia é continuar em debates 61 

na CAC, e ampliar a Comissão com membros da SPI (Secretaria de Patrimônio Imobiliário), 62 

uma vez que o DAC produz apenas o processo de seleção, e a SPI cuida de toda a 63 

administração dos imóveis e chamadas dos selecionados. A conselheira suplente do RU, Mayla 64 

Angelini, foi chamada a falar sobre as questões específicas do Restaurante. Ela informou que o 65 

plano de contingência do RU foi aprovado no CCAR para início da fase 1, que prevê abertura 66 

do Restaurante para os moradores da Casa do Estudante. Em princípio, a data para esta 67 

reabertura parcial é o dia 9 de setembro próximo. Já o contrato com a nova empresa de 68 

fornecimento de refeições deve ser assinado ainda hoje, dia 10 de agosto. Outra decisão do 69 

Presidente foi a de manter as reuniões da CAC quinzenais. Houve solicitações de algumas 70 
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conselheiras para que as datas não sejam as mesmas das reuniões da CEG. Após a 71 

verificação do calendário da Câmara de Ensino e Graduação, houve a decisão de que a 72 

próxima reunião da CAC seja já na próxima semana, no dia 17 de agosto, pois há reunião da 73 

CEG marcada previamente para o dia 24/08. Item 03: Aprovação de atas das reuniões 206 e 74 

207 da CAC. O presidente colocou em votação. A conselheira Elisa (IP) solicitou da secretária 75 

da CAC uma pequena alteração na ata da reunião 206, posto que no documento ela está 76 

descrita como docente, mas possui cargo técnico-administrativo de psicóloga. Solicitação 77 

registrada para correção. A conselheira Aline (FUP) também se pronunciou sobre sua 78 

abstenção a respeito da ata da reunião 207, tendo em vista sua ausência na oportunidade. 79 

Após os registros, atas aprovadas, com 13 (treze) votos favoráveis e 3 (três) abstenções. Item 80 

04: Apreciação do Ato nº 23 para a DDS, que dispõe sobre Auxílio Alimentação 81 

Emergencial. A prof Eloísa Pereira Barroso, Diretora de Desenvolvimento Social, procedeu à 82 

leitura e explanação acerca do documento, que foi aprovado ad referendum pelo Presidente da 83 

CAC e Decano de Assuntos Comunitários, em virtude de editais da DDS abertos à época. O ato 84 

pretende flexibilizar apenas alguns pontos de resoluções anteriores, já que ainda nos 85 

encontramos em período excepcional durante a pandemia de Covid-19. No documento atual, 86 

não há mais restrição para que estudantes que recebem o auxílio socioeconômico possam 87 

também se candidatar ao auxílio alimentação emergencial. Também houve correção de valor 88 

pecuniário e já instituída cláusula que prevê retorno às atividades presenciais, além de 89 

adequação aos critérios postos no Decreto do PNAES. O Presidente colocou em discussão, 90 

mas não ocorreram inscrições, e a votação foi iniciada. Proposta de flexibilização do Ato nº 23 91 

aprovada por unanimidade, com 18 (dezoito) votos favoráveis. Item 05: Apreciação do Ato nº 92 

24 da DDS, que revisa critérios do Auxílio Emergencial durante a pandemia. A professora 93 

Eloísa apresentou o próximo documento, que aborda a questão mais ampla de recebimento de 94 

auxílio emergencial. As propostas de alteração no ato são de que o/a estudante esteja apenas 95 

matriculado naquele semestre letivo, para que ele/ela já esteja apto/a a receber o benefício 96 

mesmo enquanto as disciplinas não tenham sido iniciadas. Para estudantes em segundo curso 97 

de graduação, a proposta é de que não haja a exigência de mínimo de 12 (doze) créditos para 98 

poder receber o auxílio. Apesar de a diretora ressaltar a recomendação da Auditoria da UnB em 99 

caminho contrário, esta regulamentação visa ao cenário de pandemia sanitária atual, e a 100 

definição dos critérios será revista na Política Integrada da Vida Estudantil. A convidada Susana 101 

(DIV) se inscreveu com uma dúvida. A diretora perguntou se estudantes atendidos pelo auxílio 102 

emergencial para questões da diversidade e também estudantes indígenas serão contemplados 103 

pelo documento. O presidente destacou que as questões previstas são para todos os 104 

estudantes. A prof Eloísa acrescentou com a informação de que as bolsas de auxílio 105 



 

            Decanato de Assuntos Comunitários 
 

4 
 

emergencial não se destinam apenas a inscritos nos programas da Assistência Estudantil, mas 106 

a qualquer estudante que, em algum momento, passe por situação de vulnerabilidade. Após os 107 

esclarecimentos, a proposta de flexibilização do Ato nº 24 foi posta em votação. Aprovada por 108 

unanimidade, com 18 (dezoito) votos favoráveis. Item 06: Apresentação da proposta de 109 

memorando de entendimento acadêmico e científico que celebram a DASU/UnB e a 110 

Diretoria de Áreas Estratégicas de Atenção Primária à Saúde e a Gerência de Práticas 111 

Integrativas em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - 112 

apresentação da prof Larissa Polejack, diretora da DASU. A professora apresentou uma 113 

breve explanação sobre o documento, que é uma pesquisa sobre a eficácia da Terapia 114 

Comunitária durante a pandemia de Covid-19. Também estão elencados na minuta todas as 115 

ações de cuidado, informações obtidas, além do projeto da construção de uma UBS no campus 116 

Darcy Ribeiro, já apreciado anteriormente na CAC. A ideia é de se formalizar a parceria entre 117 

UnB e SES-DF, e, a partir desse ponto, propiciar novos estudos e parcerias, no campo da 118 

extensão também, entre as instituições, com vistas à promoção da saúde na comunidade 119 

universitária. A conselheira Elisa (IP) se inscreveu para perguntar sobre o item 4 da primeira 120 

cláusula da proposta, e se seriam incluídos os técnicos da UnB, além de docentes. A prof 121 

Larissa esclareceu que sim, toda a comunidade está inserida no projeto, e se comprometeu a 122 

deixar a cláusula do memorando mais explícita a este respeito. Após o adendo, o documento foi 123 

posto em votação. Aprovado, com 17 (dezessete) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Nos 124 

informes finais, o Presidente declarou acatar a sugestão do prof Fernando (FE) em pautar a 125 

comissão de Moradia Funcional na próxima reunião. O Presidente também solicitou a 126 

conselheiros e conselheiras que, na medida do possível, leiam sobre pontos da Assistência 127 

Estudantil, a partir de sites do DAC, para a discussão da próxima semana. Nada mais havendo 128 

a tratar, às quinze horas e quarenta e cinco minutos, o presidente deu por encerrada a reunião, 129 

da qual eu, Luciana Pimenta M Pandino Werneck, Assistente em Administração do DAC, lavrei 130 

a presente ata que, depois de 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 


