
 

            Decanato de Assuntos Comunitários 
 

1 
 

 ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA TERCEIRA (193ª) REUNIÃO DA CÂMARA DE 1 

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

primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, no 3 

auditório Cassiano Nunes da Biblioteca Central da UnB, com a presença dos membros: 4 

Ileno Izídio da Costa  (Decano - Presidente), Maria Hosana Conceição (FCE) , Rodrigo 5 

Rabello da Silva (FCI), Douglas Antônio Rocha Pinheiro (FD), Alexandre Jackson Chan 6 

Vianna (FEF), Karin Sávio (FS), Ariuska Karla Barbosa Amorim (FT), Aline Ione Miranda 7 

do Nascimento  de Carvalho (FUP), Fernando Fortes de Valência (IB), Ana Mansur de 8 

Oliveira e Anna Beatriz Baptista de Mello (IDA), Adriana Pereira Ibaldo (IF), Evelyn 9 

Jeniffer de Lima Toledo (IQ), Silvia Renata M Lordello B Santos (IP), Cristiano Guedes 10 

(IH), Thiago A. Trindade (IPOL) e Cristiane Moreira da Costa (RU). Foi justificada a 11 

ausência do seguinte membro Paolo Gessini (FGA). Também estiveram presentes os 12 

seguintes convidados: Maria Célia Orlato Selém, Hiury Cassimeiro, Jéssica Marília de O. 13 

Matos e Isadora Ramos dos Santos (DIV) e Maria do Socorro M. Gomes (DAC). Item 01: 14 

Informes Prof Cristiano (IH) exprimiu a vontade de que o Grupo de Trabalho da 15 

Assistência Estudantil, do Departamento de Serviço Social, participe da preparação da 16 

Conferência de Assistência Estudantil, a ser realizada na UnB no mês de dezembro 17 

próximo. Ele também convidou a todos para o Conselho de Representantes da ADUnB, 18 

em deliberação de três categorias sobre a paralisação de servidores da Educação. Item 19 

02: Apresentação da Minuta do PADiv, após análise e reestruturação por parte de 20 

Comissão do DAC. O assistente social Hiury, componente da Comissão, fez um breve 21 

histórico do Programa dentro da perspectiva da DIV e falou também sobre as práticas 22 

atuais do PADiv, sempre visando à permanência e alcance da formação para estudantes 23 

com vulnerabilidade decorrente de rompimento de vínculo familiar. Em janeiro de 2017, 24 

foi elaborado o instrumental do Programa, e no segundo semestre do mesmo ano 25 

começaram os pagamentos das bolsas para estudantes de graduação, ao público 26 

atendido na Diretoria da Diversidade – mulheres, LGBT, negros, indígenas. Na última 27 

reunião da CAC do 1°(primeiro) semestre deste ano, foram apontados pontos omissos 28 

na minuta de Resolução do Programa, e assim foi criada a Comissão para revisão e 29 

ajuste de alguns itens. Hiury também mencionou que a minuta possui arcabouços 30 

jurídicos, legais (histórico de documentos nos quais o Brasil é signatário e que estão em 31 

consonância com o disposto no PADiv). Nina Gomes, assistente social do DAC, 32 
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apresentou a minuta com alterações, após a apresentação de Hiury de gráficos relativos 33 

ao perfil de público atendido pelo Programa. Também foi relatado que FCE, FGA e FUP 34 

têm encaminhamento para inclusão no PADiv, já que a Diretoria da Diversidade não 35 

possui equipe presencial nesses campi da UnB. Nina abordou a parte relativa ao 36 

levantamento de gastos, onde uma parte seria oriunda do PNAES e outra do PDI da UnB. 37 

Houve a leitura integral da minuta aos Conselheiros. Após a leitura, o Presidente falou 38 

aos demais membros sobre o possível corte de recursos na Assistência Estudantil em 39 

2020, que pode chegar a até 40% (quarenta por cento). Desta forma, ele pôs em votação, 40 

o Presidente encaminhou a minuta para votação, e o PADiv foi aprovado por unanimidade 41 

entre Conselheiras e Conselheiros. A diretora em exercício da DIV, Maria Célia, pediu a 42 

palavra para parabenizar a equipe da Diretoria da Diversidade, e constatar a contribuição 43 

do PADiv para prevenção do adoecimento mental na Universidade de Brasília. 44 

Nada mais havendo a tratar, às quinze horas e quarenta minutos, o Presidente deu por 45 

encerrada a reunião, da qual eu, Luciana Pimenta M Pandino Werneck, Assistente em 46 

Administração do DAC, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será 47 

subscrita pelo Presidente.                48 
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