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 ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA (211ª) REUNIÃO DA CÂMARA DE ASSUNTOS 1 

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

mês de setembro 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), Aline Ione Miranda de Carvalho (FUP), Cristiane 5 

Moreira da Costa (RU), Igor dos Santos Lima (IE), Paolo Gessini (FGA), Adriana Ibaldo (IF), 6 

Talita Tatiana Dias Rampin (FD), Patrícia Cristina Pinheiro (IH), Josivania Silva Farias (FACE), 7 

Eliza Carla Barroso Duarte (FM), Rodrigo Rabello da Siva (FCI), Larissa Rodrigues Caixeta 8 

(PRC), Marisete Peralta Safons (FEF), Fernando Fortes de Valência (IB), Ariuska Karla Amorim 9 

(FT), Larissa Rodrigues Caixeta (PRC), Norma Breda dos Santos (IREL) e Elisa Reifschneider 10 

(IP). Também estiveram presentes os (as) convidados(as): Larissa Polejack (DASU), Susana 11 

Xavier (DIV), Eloísa Pereira Barroso e Eduardo Lemgruber (DDS), Jonatas Maia da Costa 12 

(DEAC), Fabiana Paulo do Nascimento e Fernanda Correa Loureiro (Gab/DAC). Justificou 13 

ausência: Fernando Bomfim Mariana (FE). Item 01: Aprovação da pauta. O presidente iniciou 14 

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

e 1 (uma) abstenção. Item 02:Informes. O presidente da CAC falou, primeiramente, sobre os 16 

quatro editais de programas da Assistência Estudantil (socioeconômico emergencial, inclusão 17 

digital, saúde mental - lançado pela primeira vez e tecnologias assistivas para estudantes com 18 

deficiência atendidos pela DACES/DASU), que tiveram inscrições abertas devido aos recursos 19 

advindos da emenda parlamentar que o DAC e a Administração Superior conseguiram para a 20 

UnB. Item 03: Aprovação de atas 209 e 210. Como alguns conselheiros não tiveram acesso ao 21 

arquivo da ata 210, a votação desta ata foi retirada de pauta, e apenas foi posta a apreciação 22 

da ata 209 em votação. Aprovada, com 11 (onze) votos favoráveis e 4 (quatro) abstenções.  23 

Item 04: Discussão de parecer da Comissão de Estrutura da CAC - sob a presidência do 24 

prof Rodrigo Rabello (FCI). O prof Rodrigo fez a leitura do documento, com sugestão de que 25 

seja feita uma consulta a todas as unidades da UnB sobre a necessidade de novas 26 

representações na Câmara de Assuntos Comunitários. O presidente da Comissão também 27 

aproveitou o ensejo para declarar que seu mandato na CAC irá expirar em breve, e agradeceu 28 

a oportunidade de ter sido parte do colegiado. Após a leitura, o decano e presidente da 29 

Câmara, prof Ileno, fez algumas considerações. No que tange à defasagem histórica, a 30 

Resolução 03/1998 não é um documento específico de criação da Câmara de Assuntos 31 

Comunitários, também organiza outros colegiados, mas aborda representações específicas em 32 

seu bojo.  O presidente abriu para discussão, houve a contribuição da prof Patrícia (IH), que 33 

falou sobre a sua preocupação com o "excesso" de participantes de órgãos da Gestão como 34 

membros natos da CAC, assim como de outros colegiados. Na opinião da conselheira, deveria 35 
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haver mais espaço para outras representações, de modo a democratizar cada vez mais os 36 

debates e deliberações. A estudante Maria Eduarda (DCE) também manifestou o anseio do 37 

corpo discente em ter maior representatividade nos colegiados da UnB. Após ouvir os (as) 38 

conselheiros (as), o presidente procedeu aos seguintes encaminhamentos: que ele fará um 39 

arrazoado de todas as questões a serem abordadas pela Comissão (a qual deverá ser 40 

recomposta para novo ato), após a elaboração ele levará o texto para reunião da CAC. Os 41 

membros levarão os itens de discussão para suas unidades, e após a contribuição da 42 

comunidade acadêmica, será recomposta a Comissão, para dar seguimento aos trabalhos na 43 

estrutura da Câmara. Foi aberta a votação, com a proposta de encaminhamento do presidente. 44 

Aprovada, com 15 (quinze) votos favoráveis e 4 (quatro) abstenções. Item 05: Discussão de 45 

parecer para a Minuta da Política de Ações Afirmativas da UnB (processo SEI 46 

23106.094462/2021-30), relatoria da profª Maria Hosana Conceição (FCE). O presidente 47 

pediu a palavra para esclarecer aos membros da CAC que a Política de Ações Afirmativas é 48 

uma iniciativa da Magnífica Reitora da UnB, vinculada à Política Integrada Vida Estudantil 49 

(PIVE/DEG). A minuta apreciada pela prof Hosana (FCE), também será analisada na Câmara 50 

de Ensino e Graduação (CEG) e pela Câmara de Direitos Humanos (CDH/UnB), para logo após 51 

ser encaminha à consideração superior. A conselheira fez a leitura de seu parecer, e logo após 52 

foram abertas as inscrições. A conselheira Elisa (IP) recomentou que seja mantida a forma 53 

escrita originalmente no texto: "pessoas com deficiência", já que a terminologia "pessoas 54 

portadoras de necessidades especiais" não está mais em uso. O presidente manifestou 55 

concordância com a conselheira Elisa, e citou a Diretoria de Acessibilidade (DACES/DAC) 56 

como fonte na utilização do termo mais adequado atualmente, tal qual "pessoas com 57 

deficiência". A prof Josivânia (FACE) se pronunciou em seguida, também para colaborar com o 58 

uso de terminologia, além de parabenizar a prof Hosana pelo parecer e à DACES/DAC pelo 59 

trabalho desenvolvido na área. A diretora da Diversidade, Susana Xavier, também pediu a 60 

palavra para lamentar não ter tido acesso anterior à reunião ao documento apresentado, por 61 

não ser membro da CAC. O presidente declarou que a diretora poderá participar de forma ativa 62 

na discussão que ocorrerá na CDH, tendo em vista ser membro nesta Câmara. Logo após, o 63 

item foi posto em votação. Aprovado, com 17 (dezessete) votos favoráveis e 1 (uma) 64 

abstenção. Item 06: Proposta de retificação de item do Ato DAC que revisa o Auxílio 65 

Alimentação Emergencial (processo SEI 23106. 087445/2021-46) - apresentação da prof 66 

Eloísa Pereira Barroso, diretora da DDS. A diretora leu o item III (terceiro) do Artigo 6º (sexto) 67 

do ato, o qual dispõe que: para receber o auxílio alimentação emergencial, o (a) estudante deve 68 

ser identificado (a) pela Coordenação de Assistência Estudantil (COAE/DDS) como aluno(a) em 69 

vulnerabilidade, de acordo com avaliação socioeconômica da DDS. A solicitação da direção de 70 
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Desenvolvimento Social é que, em virtude da pandemia sanitária e das atividades remotas da 71 

UnB, para garantir acesso à alimentação, não seja exigido o estudo socioeconômico, com a 72 

supressão deste inciso. Após a apresentação da prof Eloísa, foram abertas as inscrições. A 73 

conselheira Patrícia (IH) acompanhou a relatoria e parabenizou a iniciativa da DDS. Em 74 

seguida, a conselheira Aline (FUP) solicitou a disponibilização do texto do Ato, para uma 75 

apreciação um pouco mais apurada do item com a supressão sugerida. A convidada Susana 76 

Xavier, diretora da DIV, fez o questionamento se haveria alguma correção pertinente ao PADIV, 77 

mas a prof Eloísa esclareceu que o ato em discussão não envolve a Diretoria da Diversidade, 78 

apenas a DDS. Considerações feitas, o presidente abriu o item para votação. Aprovado, com 15 79 

(quinze) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário. Item 07: Assuntos Gerais. Antes de finalizar 80 

a reunião, o presidente abordou o item de pauta para destacar a necessidade premente de ser 81 

realizada uma discussão mais aprofundada sobre o processo de escolhas das relatorias de 82 

assuntos pautados na CAC. Ele sugeriu uma reflexão de todos(as) sobre o tema, e que seja 83 

possível, em um futuro próximo, ser aprovada uma forma igualitária, democrática e diversificada 84 

de atribuição dos relatórios entre os membros do colegiado. Nada mais havendo a tratar, às 85 

quinze horas e cinquenta minutos, o presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, 86 

Luciana Pimenta M Pandino Werneck, Assistente em Administração do DAC, lavrei a presente 87 

ata que, depois de lida e aprovada, será subscrita pelo presidente.                88 

                                        89 

                                          Presidente 90 

Ileno Izídio da Costa 91 

(documento original assinado) 92 

 93 

 94 

Luciana Pimenta M Pandino Werneck 95 

        Assistente em Administração do Decanato de Assuntos Comunitários 96 


