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 ATA DA DUCENTÉSIMA NONA (209ª) REUNIÃO DA CÂMARA DE ASSUNTOS 1 

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

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

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

- Presidente), Maria Hosana Conceição (FCE), Fernando Bomfim Mariana (FE), Aline Ione 5 

Miranda de Carvalho (FUP),  Josivania Silva Farias (FACE), Cristiane Moreira da Costa e 6 

Mayla Angelini Vidigal Zago (RU), Evelyn Jeniffer de Lima Toledo (IQ), Igor dos Santos Lima 7 

(IE), Paolo Gessini (FGA), Adriana Ibaldo (IF), Talita Tatiana Dias Rampin (FD), Rita de Cássia 8 

Akutsu (FS), Ana Mansur de Oliveira (IdA), Rodrigo Rabello da Silva (ICS), Cleriane dos Santos 9 

Matias Borges (IG), Larissa Rodrigues Caixeta (PRC), Alexandre Jackson Chan Vianna (FEF), 10 

Eurico Gonzalez (ICS) e Elisa Dias Becker Reifschneider (IP). Também estiveram presentes 11 

os(as) convidados(as): Larissa Polejack (DASU), Susana Xavier (DIV), Eloísa Pereira Barroso 12 

(DDS), Sinara Pollom Zardo (DACES), Jonatas Maia da Costa (DEAC), Fabiana Paulo do 13 

Nascimento e Fernanda Correa Loureiro (Gab/DAC). Item 01:Informes. O presidente iniciou a 14 

reunião com a solicitação de aprovação da pauta. Após a aprovação, por 13 (treze) votos 15 

favoráveis e 1 (uma) abstenção, houve o início dos informativos. O Presidente destacou a 16 

importância da Política de Assistência Estudantil, e disse que o foco da reunião seria os 17 

aprofundamentos na apresentação das seis diretorias do DAC, na abordagem e utilização de 18 

recursos para os/as estudantes da UnB. Ele indicou a leitura do texto enviado na convocação 19 

dos membros, que traça um panorama bem amplo da Assistência e o modo como diversas 20 

universidades do país trabalham nesta área. Outra sugestão do prof Ileno para conselheiros e 21 

conselheiras foi o link colocado no chat da plataforma Teams sobre o FONAPRACE, onde as 22 

discussões sobre a Assistência Estudantil são aprofundadas em nível nacional. O Presidente 23 

informou que o CAD aprovou resolução sobre a Comissão 4002, criada em 2017 pela Reitora. 24 

Além dos decanatos já envolvidos na Comissão, a qual trata dos recursos do PNAES, haverá 1 25 

(um) representante do DCE e 1 (um) representante do próprio CAD. Também houve informe 26 

sobre a aprovação, por unanimidade, no CAD, da política de cotas para estágios não 27 

obrigatórios na UnB. Além da reserva de 40% para estudantes negros, já aprovada 28 

anteriormente, houve o acréscimo de reserva de 2% para estudantes travestis e transexuais, e 29 

de 1% para estudantes indígenas. Por fim, o Presidente falou sobre a auditoria específica das 30 

ações do DAC quanto aos recursos da Assistência Estudantil, seguindo diretriz da CGU, entre 31 

os anos de 2016 e 2019. Uma ótima notícia trazida pelo prof Ileno foi a aprovação de recurso 32 

extra para a Assistência Estudantil na UnB, através de emenda parlamentar. O montante é de 33 

13 (treze) milhões de reais, dos quais o DAC terá a destinação de 62%, no valor de 8,4 milhões 34 

para os projetos do Decanato. Item 02: Aprovação de Ata da Reunião 208 da CAC.  O 35 
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Presidente encaminhou o item para a votação. Ata aprovada, com 14 (quatorze) votos 36 

favoráveis e 2 (duas) abstenções.  Item 03: Apreciação sobre contexto atual da situação da 37 

Assistência Estudantil na UnB. O presidente explicou que cada diretoria do DAC faria uma 38 

apresentação de seu trabalho, com duração média de 10 (dez) minutos. A primeira a expor foi a 39 

DACES - Diretoria de Acessibilidade. A diretora Sinara Pollom Zardo fez um breve histórico para 40 

contextualização, quando foi criada a Coordenação de Apoio às pessoas com deficiência, 41 

antiga PPNE, em 2017. Em julho de 2020, a coordenação se transformou em diretoria. A 42 

diretora também citou a implementação da Política de Acessibilidade da UnB, e em seguida 43 

elencou os objetivos da DACES, além da legislação afim, e as ações propostas pela diretoria. A 44 

prof Jeniffer (IQ) perguntou se há treinamento para os docentes trabalharem melhor com 45 

estudantes com deficiência ou necessidades educacionais específicas. A prof Sinara respondeu 46 

que existe uma parceria da DACES com o CEAD, em lives dentro da plataforma Aprender do 47 

Office 365, onde são passadas diversas orientações aos docentes. Também está em 48 

andamento um PDF interativo, com ações de formação na capacitação de tutores para dar 49 

suporte aos estudantes atendidos pela DACES. A apresentação foi passada a conselheiros e 50 

conselheiras. Também é possível obter informações na página da diretoria 51 

(www.acessibilidade.unb.br) e tirar dúvidas pelo email daces@unb.br. A próxima diretoria a se 52 

apresentar foi a DASU - Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária. A diretora 53 

Larissa Polejack falou sobre as quatro coordenações da diretoria (CoEduca, CoAVS, CoRedes 54 

e CoAP), além de relatar os projetos da DASU, as atividades propostas e os diversos 55 

atendimentos realizados pela diretoria. Após também disponibilizar a apresentação a todos os 56 

membros da CAC, a prof Larissa destacou as redes sociais onde a DASU faz a divulgação de 57 

todas as suas ações. Na página (www.dasu.unb.br), além do perfil no Instagram e do 58 

Linktr.ee/dasu. Antes de terminar sua explanação, a diretora pediu a participação de todas as 59 

unidades acadêmicas na Política da Universidade Promotora da Saúde. A próxima diretoria a 60 

ser apresentada foi a DIV - Diretoria da Diversidade. A diretora, Susana Xavier, abordou todos 61 

os públicos atendidos pela DIV, por meio de suas quatro coordenações (CODIM, CODSEX, 62 

COQUEN e COQUEI). As mulheres, as pessoas LGBTQIA+, os negros e pardos, e os 63 

indígenas. Houve a exposição das políticas, ações e atividades da diretoria, além de editais. 64 

Um dos destaques foi o Auxílio Emergencial para a Diversidade, que é um suporte em dinheiro, 65 

concedido em três parcelas, para estudantes em situação de vulnerabilidade em consequência 66 

de quebra de vínculo familiar. Para saber mais sobre todos os trabalhos realizados pela DIV, é 67 

possível acessar a página da diretoria (www.div.unb.br), tirar dúvidas e obter informações pelo 68 

email diversidade@unb.br, além das redes sociais da diretoria. Na sequência, a professora 69 

Eloísa Pereira Barroso apresentou a DDS - Diretoria de Desenvolvimento Social. A diretora 70 
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abordou os objetivos da DDS, principalmente os auxílios ofertados pela diretoria, que é quem 71 

mais recebe recursos advindos do PNAES dentro do DAC. A prof Eloísa falou das três 72 

coordenações que compõem a DDS (COAD, COAE e COGEM), e também sobre parcerias e 73 

projetos, além dos normativos que regem os editais lançados pela diretoria. Logo após, foi a 74 

vez da apresentação da DEAC - Diretoria de Esporte e Atividades Comunitárias, realizada pelo 75 

prof Jonatas Maia da Costa. O diretor destacou o trabalho feito nas três coordenações da 76 

DEAC (CEL, CoAC e COC), e o grande número de editais lançados recentemente. Por 77 

questões relativas à pandemia de Covid-19, com a suspensão das atividades presenciais, 78 

muitos projetos da diretoria tiveram de ser paralisadas. Parte desses recursos foi realocada 79 

para auxílios ligados a outras diretorias do Decanato, principalmente no suporte à alimentação 80 

e ações para mitigar situações de vulnerabilidade dos estudantes durante a crise sanitária. A 81 

página da diretoria (www.deac.unb.br) sempre traz atualizações das três coordenações, e 82 

dúvidas são respondidas pelo email deac@unb.br. A prof Hosana (FCE) perguntou ao diretor 83 

sobre o Boas Vindas dos Centros Estudantis, organizado pela Coordenação de Organizações 84 

Comunitárias da DEAC, e sua articulação junto ao evento geral de Boas Vindas da UnB. O prof 85 

Jonatas ressaltou a participação dos estudantes no acolhimento aos recém-chegados na 86 

Universidade. Houve a informação de que o Boas Vindas dos CAs foi o terceiro assunto mais 87 

procurado na página oficial do boas vindas,o que demonstra a força do projeto. Após a DEAC, 88 

foi a vez da apresentação da DRU - Diretoria do Restaurante Universitário. A diretora Cristiane 89 

Costa abordou a missão da diretoria, além do embasamento jurídico, e todos os serviços 90 

oferecidos pelo Restaurante Universitário. A direção conta com duas coordenações adjacentes, 91 

uma delas para a área administrativa e outra ligada ao aspecto de promoção da alimentação 92 

saudável. Também foram abordados diversos gráficos com recursos e valores atuais das 93 

refeições no RU. Outro informe de extrema relevância foi a respeito da mudança da empresa 94 

responsável pelo fornecimento das refeições ao RU. Desde 2010, o serviço é terceirizado nas 95 

cinco unidades do Restaurante, nos campi Darcy Ribeiro, Ceilândia, Planaltina e Gama, além 96 

da Fazenda Água Limpa (FAL). O serviço no RU deve começar a ser retomado 97 

presencialmente, em fase 1, no dia 9 de setembro, com público reduzido - apenas moradores 98 

da CEU e estudantes que estejam em atividades práticas na UnB. Para obter mais 99 

informações, a indicação é a página www.ru.unb.br, e para atendimento ao público, o email 100 

falaru@unb.br. Após todas as apresentações das seis diretorias, o Presidente e também 101 

Decano de Assuntos Comunitários, fez uma breve explanação sobre o contexto geral da 102 

Assistência Estudantil, que perdeu 4 milhões de reais entre 2019 e 2021. Para tentar amenizar 103 

as perdas, o DAC realocou recursos dentro de suas diretorias e também contará com a emenda 104 

parlamentar mencionada pelo Presidente na parte de informes, no início da reunião. Tudo para 105 
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que as ações desenvolvidas pelo Decanato nesta área não sejam descontinuadas este ano. 106 

Pelo avançar da hora, o Presidente sugeriu aos membros que os itens de pauta restantes 107 

fossem apreciados na próxima reunião, a ser realizada no intervalo de quinze dias. Sugestão 108 

acatada pelos conselheiros e conselheiras presentes. Nada mais havendo a tratar, às 109 

dezesseis horas e trinta minutos, o presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Luciana 110 

Pimenta M Pandino Werneck, Assistente em Administração do DAC, lavrei a presente ata que, 111 

depois de lida e aprovada, será subscrita pelo presidente.                112 

 113 

 114 

Presidente 115 

Ileno Izídio da Costa 116 

(documento original assinado) 117 

 118 

 119 

Luciana Pimenta M Pandino Werneck 120 

        Assistente em Administração do Decanato de Assuntos Comunitários 121 


