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 ATA DA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEXTA (186ª) REUNIÃO DA CÂMARA DE 1 

ASSUNTOS COMUNITÁRIOS (CAC) DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada 2 

aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às quatorze 3 

horas, no Auditório Cassiano Nunes da Biblioteca Central da UnB, com a presença 4 

dos membros: André Luiz Teixeira Reis (Decano - Presidente), Maria Letícia Renault 5 

C. A. e Souza (FAC), Olinda Maria Gomes Lessa (FACE), Maria Hosana Conceição 6 

(FCE), Bistra Stefanova Apostolova (FD), Marisete Peralta Safons (FEF), Paolo 7 

Gessini (FGA), Tatiana Valverde da Conceição e Ana Lúcia Carneiro Sarmento (FM), 8 

Mariana André Honorato Franzoi (FS), Ariuska Karla Barbosa Amorim (FT),  Aline 9 

Ione Miranda do Nascimento de Carvalho (FUP), Fernando Fortes de Valência (IB), 10 

Edilson de Souza Bias (IG), Igor dos Santos Lima (IE), Adriana Pereira Ibaldo (IF), 11 

Ana Emília Fajardo Turbin (IL), Gabriela Sousa de Melo Mieto (IP), Thiago Aparecido 12 

Trindade (IPOL), Evelyn Jeniffer de Lima Toledo (IQ), Cristiane Moreira da Costa 13 

(RU), Antônio César de Oliveira Guedes (SINTFUB) e Ana Karolyna Evangelista 14 

Conceição (DCE). Foi justificada a ausência dos seguintes membros: Mario Lima 15 

Brasil (IDA), Edilson de Souza Bias (IG) e Tânia Maria Pechir G. Manzur (REL). 16 

Também estiveram presentes os convidados Pedro Vieira (DDS) e Susana Xavier 17 

(DIV). Item 01: Informes; Item 02: Aprovação da Ata da Reunião 185. Ficou 18 

postergada a aprovação da ata para a próxima reunião. Item 03: Comissão do Plano 19 

de Responsabilidade e Ética.  O Presidente comunicou aos demais Conselheiros 20 

que, por questão de celeridade, a comissão foi destituída e o procedimento agora 21 

será diferente. O documento será distribuído aos Conselheiros para que estes os 22 

repassem a seus pares e respectivos Colegiados. Serão colhidos adendos e 23 

observações ao Plano, cada Unidade repassará sua síntese de observações ao 24 
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documento, e haverá reunião da CAC para tratar exclusivamente do tema. Após 25 

aprovação de um modelo único pelos conselheiros da CAC, o documento será 26 

encaminhado para aprovação do Consuni. O Plano de Responsabilidade e Ética será 27 

encaminhado via SEI para as unidades acadêmicas e também para os e-mails dos 28 

Conselheiros. Na reunião de outubro da CAC, ocorrerá o debate e a aprovação do 29 

modelo final do Plano. Item 04: Apresentação do parecer sobre o Edital de 30 

Moradia Funcional – Professora Hosana (FCE). A relatora fez a apresentação do 31 

parecer, abordando a proposta de mudança no edital para o próximo ano, de forma a 32 

torná-lo mais exequível e de mais transparência aos concorrentes. A Profª Ana Emília 33 

(IL) perguntou se os critérios de seleção irão mudar, a relatora explicou que serão 34 

ampliados os critérios de desempate, e que haverá um sistema único de seleção, 35 

criado pelo CPD. O Prof Paolo (FGA) falou sobre a possibilidade de estabelecer limite 36 

de tempo para moradia nos imóveis funcionais da UnB. A Profª Ana Lúcia (FM) 37 

comentou sobre a taxa de ocupação, que foi elevando ao longo do tempo para 38 

equiparar com a taxa de mercado e hoje já está em 60% praticado no mercado 39 

imobiliário. Susana (DIV) comentou sobre a perda de poder aquisitivo com a falta de 40 

reajustes aos servidores públicos nos últimos anos. O Presidente esclareceu que o 41 

DAC não cuida da política de moradia funcional, a qual fica a cargo da Secretaria de 42 

Gestão Patrimonial. O Decanato de Assuntos Comunitários é cuida apenas do Edital 43 

de Seleção. Houve o questionamento de se havia ocorrido alguma simulação da 44 

seleção de moradia através do novo sistema de critérios, e o Prof André disse que já 45 

foi feito com sucesso. Após as deliberações, o Presidente colocou o item em votação 46 

o parecer favorável à nova minuta de edital da Moradia Funcional. Aprovado com 18 47 

votos favoráveis e 3 abstenções. Item 05: Homologação do Edital DDS. Como o 48 
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Edital já havia sido apresentado com o parecer da Conselheira Aline Ione (FUP), só 49 

houve a abertura de possíveis dúvidas ou destaques dos membros da CAC. A relatora 50 

também disse que o acesso dos estudantes da Pós ao Restaurante Universitário, de 51 

acordo com o Decreto do PNAES, não podem ser subsidiados pelos recursos do 52 

Programa, e este tópico ficou para ser debatido na próxima reunião. O Presidente 53 

falou sobre os principais avanços no Edital da DDS: estudantes com renda familiar 54 

abaixo de meio salário mínimo já têm acesso ao RU em até 1 (uma) semana; houve 55 

diminuição no tempo de espera para a avaliação; e a inscrição agora é feita online, 56 

de forma mais simples, rápida e prática. Com relação aos estudantes PecG, até que 57 

saia resultado da avaliação socioeconômica, eles têm tido acesso ao RU através de 58 

pedido de alimentação feito à DDS. O parecer sobre o Edital DDS foi posto em 59 

votação pelo Presidente. Aprovado com 18 votos favoráveis e 3 abstenções.  Item 60 

06: Festas com irregularidades nos campi da UnB. O Presidente falou sobre 61 

diversos eventos ocorridos no ICC sem autorização, com uso de bebida alcoólica e 62 

outras drogas, com situações de emergência. Ele destacou que a questão de festas 63 

só pode ser ligada aos três pilares da UnB, que são ensino, pesquisa e extensão. 64 

Mas os eventos que têm ocorrido muitas vezes contam com maior parte de pessoas 65 

que não alunos da UnB, inclusive, além de atrapalhar as aulas noturnas que ocorrem 66 

nas unidades, por causa do intenso barulho e da grande confusão que criam. O 67 

Presidente ainda destacou que já foi aprovado pelo CAD a decisão que diz que os 68 

CA´s devem estar localizados dentro de suas unidades acadêmicas, mas essas 69 

mudanças ainda estão em processo de viabilização. Ele também disse que fará uma 70 

reunião com a gestão do DCE para abordar a questão das festas irregulares no ICC. 71 

A profª Ana Lucia concordou que é preciso fazer algo a respeito, até por questão de 72 
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preservação do patrimônio da Universidade. Ela contou sobre uma festa realizada na 73 

FM em 2017, que deixou os anatômicos e salas de aula repletos de cacos de vidro, 74 

com vários danos ao telhado da Unidade. O Prof André declarou que trará de volta 75 

esta discussão à CAC para deliberação dos membros.  Item 07: Assuntos Gerais. 76 

A convidada Susana Xavier, diretora da DIV, questionou sobre o tópico abordado na 77 

reunião passada, a respeito da permanência de gestantes e lactantes na CEU. O Prof 78 

André declarou que a Reitora já se pronunciou, e tem o intuito de deixar que as mães 79 

possam ficar com seus filhos na Casa do Estudante, mas ainda é necessário 80 

aprovação de Colegiados e obras de infraestrutura na CEU para que esta medida 81 

possa começar a vigorar. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e quinze 82 

minutos, o presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Luciana Pimenta M 83 

Pandino Werneck, Assistente em Administração do DAC, lavrei a presente Ata que, 84 

depois de lida e aprovada, será subscrita pelo Presidente.                85 

 86 

Presidente 87 

Luciana Pimenta M Pandino Werneck 88 
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