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 ATA DA DUCENTÉSIMA SEXTA (206ª) REUNIÃO DA CÂMARA DE ASSUNTOS 1 

COMUNITÁRIOS (CAC) DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada aos vinte e três dias do 2 

mês de março 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), Aline Ione 5 

Miranda de Carvalho (FUP),  Olinda Maria Gomes e Jales Dantas da Costa (FACE), Cristiane 6 

Moreira da Costa (RU), Patrícia Pinheiro (IH), Evelyn Jeniffer de Lima Toledo (IQ), Igor dos 7 

Santos Lima (IE), Ariuska Karla Amorim (FT), Fernando Fortes de Valência (IB), Paolo Gessini 8 

(FGA), Eliza Carla Duarte (FM), Adriana Ibaldo (IF), Wilson Ramos Samarcos Neto (PRC), 9 

Talita Tatiana Dias Rampin (FD), Rita de Cássia Akutsu (FS), Ana Mansur e Anna Beatriz de 10 

Mello (IdA), Rodrigo Rabello da Silva (ICS), Cleriane dos Santos Matias Borges (IG), Gláucio de 11 

Castro Junior (IL) e Elisa Dias Becker Reifschneider (IP). Também estiveram presentes os(as) 12 

convidados(as): Larissa Polejack (DASU), Susana Xavier (DIV), Ludmila Brasil Fernandes 13 

(DCE), Eduardo Lemgruber do Valle Clem, Alexandra de Souza Trivelino, Adelina Moreira, 14 

Analice Dantas Santos e Eloísa Pereira Barroso (DDS), Sinara Pollom Zardo (DACES), Jonatas 15 

Maia da Costa (DEAC), Luciana Marques Vale, Katiara Caldas, Paulo Barroso Januário e Ellen 16 

Correia Araújo. Item 01:Informes. O presidente iniciou a reunião com a solicitação de 17 

aprovação da pauta. Após a aprovação, houve o início dos informativos. O Presidente falou 18 

sobre a LOA, que está para ser votada no Congresso Nacional, com previsão de um milhão de 19 

reais em cortes no orçamento da Universidade, além do contingenciamento na liberação de 20 

recursos. A liberação para o pagamento de bolsas tem sido feita mês a mês, de acordo com o 21 

que o MEC disponibiliza. A UnB, por meio de sua administração superior, está em contato com 22 

parlamentares, para tentar reverter este quadro preocupante para as universidades federais. O 23 

presidente também relatou que a II Conferência de Assistência Estudantil está em fase 24 

preparatória, com realização prevista entre os dias 27 e 29 de abril, de forma remota.  Também 25 

foi informado de que a reunião do Fórum Estudantil de amanhã tratará da qualidade de 26 

alimentação fornecida pelo Restaurante Universitário. Item 02: Demandas de estudantes da 27 

CEU - pós-graduação, apresentação da profª Eloísa Pereira Barroso, Diretora de 28 

Desenvolvimento Social (DDS/DAC) A diretora relatou a questão do rompimento de vínculo 29 

de certos estudantes da Pós-Graduação, que ultrapassam o prazo legal previsto para deixar a 30 

Casa do Estudante. Em meio à pandemia de Covid-19, de acordo com o relatório da 31 

COGEM/DDS, alunos e alunas concluíram seus cursos de Mestrado e Doutorado, mas ainda 32 

permaneceram na CEU - Pós, mesmo sem qualquer vínculo de estudo na UnB. O prazo para 33 

saída da moradia estudantil após conclusão de curso é de 30 (trinta) dias, porém muitos(as) 34 

jovens não têm para onde ir, o que se agravou durante a crise sanitária que vivemos há um 35 
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ano. Desta feita, a sugestão trazida para esta Câmara pela Diretoria de Desenvolvimento Social 36 

é prorrogar por mais 30 (trinta) dias, além dos trinta dias já previstos em regulamentação. Após 37 

abrir para discussão, o Presidente concedeu a palavra à prof Patrícia Pinheiro (IH), que tirou 38 

algumas dúvidas sobre o procedimento previsto na Casa do Estudante. Sem mais inscritos, foi 39 

aberta a votação por meio de formulário remoto. Relatório aprovado por unanimidade entre os 40 

membros presentes. Item 03: Criação de Comitê de Contingenciamento da Pandemia de 41 

Covid-19 - apresentação do Presidente da CAC - prof Ileno Izídio da Costa. O presidente 42 

explicou aos demais membros sobre a necessidade de monitoramento, fluxo e orientações para 43 

os estudantes da Casa do Estudante durante a pandemia, após a contaminação de um 44 

morador da CEU. O trabalho já tem sido feito por meio do NASPP, da DDS e da COAVS/DASU, 45 

e há enfermeira designada para acompanhar os estudantes da CEU, com plantão diário nas 46 

dependências da Casa. Ocorre um relato diário de saúde, suporte para os estudantes em 47 

exames e consultas. Após reunião com a PRC, houve a instalação de totens com álcool em gel, 48 

tapetes sanitizantes e ampliação de higienizações na moradia estudantil. O comitê é formado 49 

por representantes do Núcleo de Apoio Socio-Psico-Pedagógico (NASPP), da Coordenação de 50 

Atenção e Vigilância em Saúde (CoAVS/DASU), pela Coordenação de Atenção à Alimentação 51 

(DRU), Coordenação Geral das Moradias (COGEM/DDS) e também por um representante 52 

discente da graduação e outro representante discente da pós-graduação. Deste modo, o comitê 53 

reúne as principais instâncias técnicas diretamente ligadas ao assunto e também as 54 

representações estudantis. O conselheiro Wilson (PRC) trouxe a informação de que a 55 

Prefeitura distribuiu na CEU 90 (noventa) cartazes, sendo 30 (trinta) de cada modelo, com 56 

instruções para a prevenção da Covid-19. O Presidente agradeceu a lembrança e também 57 

exaltou a colaboração da PRC junto ao DAC nas medidas tomadas nas moradias estudantis 58 

para a prevenção e o controle da pandemia. Ele também informou que já fez a demanda ao 59 

DAF (Decanato de Administração e Finanças) de mais recursos financeiros para a reposição do 60 

álcool em gel, dos tapetes sanitizantes e outros materiais de higienização. A prof Patrícia (IH) 61 

pediu a palavra para entender melhor a necessidade de que o comitê seja aprovado na Câmara 62 

de Assuntos Comunitários. O Presidente esclareceu que o grupo foi criado numa situação de 63 

recrudescimento da pandemia, quando algumas medidas de flexibilização já haviam sido 64 

tomadas na CEU, mas precisaram ser revistas. Para que tudo fosse feito da melhor maneira, 65 

com apoio institucional, foi criado o Comitê de Contingenciamento. Desta feita, como as 66 

diretorias e coordenações diretamente envolvidas pertencem ao DAC, sendo a CAC a instância 67 

consultiva máxima do Decanato, o Presidente trouxe o tema para o colegiado deliberar e 68 

homologar a criação. A prof Patrícia então questionou se a Câmara teria alguma participação 69 

decisória no Comitê, ao que o Presidente respondeu que não, mas que seria possível fazer 70 
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atualizações regulares das atividades do grupo para conselheiros e conselheiras da CAC. 71 

Ademais, caso ocorram eventos em que haja pedido de recurso para alguma decisão do 72 

Comitê, a Câmara de Assuntos Comunitários poderá julgar o pleito. Como não houve mais 73 

nenhuma inscrição, o Presidente encaminhou para a votação sobre a criação do Comitê de 74 

Contingência da Pandemia de Covid-19 da UnB. Aprovada, com 17 (dezessete) votos 75 

favoráveis e 1 (uma) abstenção. Item 04: Orientações de Biossegurança em situações de 76 

emergência para as moradias estudantis - apresentação da prof Larissa Polejack, 77 

Diretora da DASU. Antes de a prof Larissa começar a leitura do documento, o prof Ileno pediu 78 

para informar alguns pontos aos conselheiros e conselheiras. O Presidente relatou que no mês 79 

de dezembro do ano passado, houve um plano de contingência no sentido de retomar algumas 80 

atividades na CEU, já que a pandemia estava um pouco mais controlada aqui no Brasil. No 81 

entanto, a partir de meados em janeiro a situação voltou a piorar, chegando a seu momento 82 

mais grave agora no mês de março. Devido a esse panorama, surgiu a necessidade de se 83 

elaborar um documento com orientações, para conscientizar estudantes moradores da 84 

Assistência Estudantil e prevenir uma onda de contaminações dentro da CEU (graduação e 85 

pós). Em seguida, houve a leitura da minuta do documento com orientações, com explicações 86 

adicionais da prof Larissa, Diretora DASU. Ela sublinhou a importância do instrumento, já que, 87 

apesar da Casa do Estudante ter o suporte de uma enfermeira da CoAVS, a qual faz o 88 

acompanhamento de caos, atendimento dos moradores e participa do rastreamento de 89 

contatos, por meio do aplicativo Guardiões da Saúde, ainda assim há muitos episódios de falta 90 

de respeito às regras sanitárias. No último sábado, por exemplo, ocorreu uma festa dentro da 91 

CEU. Por isso, no documento ficam explícitas as regras a ser seguidas, com previsão de 92 

sanções (dentro das previsões em regulamentos da UnB) para aqueles que descumprirem. 93 

Logo após, o Presidente abriu para debate e a prof Patrícia (IH) pediu a palavra. A conselheira 94 

parabenizou a prof Larissa pela iniciativa, mencionou como é difícil, depois de passado 1 (um) 95 

ano de pandemia, ainda conseguir convencer os mais jovens a seguir todos os protocolos de 96 

segurança. Ela mencionou sua experiência como professora e também na função de mãe de 97 

dois estudantes universitários. Apesar de reiterar a importância do documento e da existência 98 

de sanções, a prof Patrícia perguntou se os estudantes tinham sido chamados a participarem 99 

da elaboração do documento. Até porque, segundo ela, é fundamental buscar a adesão dos 100 

jovens para obter sucesso na iniciativa. A Diretora da DASU agradeceu os pontos levantados 101 

pela conselheira, e disse que alguns/algumas moradores/as da CEU participam de um grupo 102 

junto com as diretorias do DAC, e que toda a questão foi debatida por lá. Ela também destacou 103 

que se existirem sugestões que possam aumentar a participação e conscientização de 104 

estudantes serão muito bem-vindas. O Presidente destacou que os estudantes moradores da 105 
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CEU já recebem atenção focal de todas as diretorias do DAC desde o início da pandemia, e 106 

acrescentou que desde janeiro deste ano há discussões semanais sobre a Casa com 107 

estudantes, representantes da DDS e o próprio prof Ileno. Também ocorrem reuniões 108 

quinzenais do Fórum Estudantil, e o Presidente criou um grupo específico para diálogo com o 109 

DCE, além de um grupo geral com 12 (doze) estudantes da Assistência Estudantil. A prof Elisa 110 

(IP) demonstrou dúvida quanto fluxo de notificação quando algum estudante não cumpre as 111 

regras sanitárias vigentes. O prof Ileno explicou que a Coordenação da Casa recebe as 112 

denúncias, assim como a equipe de vigilância epidemiológica e a enfermeira que fica na CEU 113 

de segunda a sexta. O/A estudante que não estiver em consonância com as regras e 114 

porventura seja notificado via email, terá seu caso relatado em processo SEI, o que poderá 115 

gerar uma sindicância investigativa e até um processo disciplinar discente no âmbito da 116 

Universidade. A prof Larissa destacou que a primeira abordagem é sempre pedagógica, 117 

realizada pela enfermeira que fica de plantão no CEU, e se apresenta como uma espécie de 118 

advertência verbal. Somente em casos de reincidência, ocorre o fluxo mencionado pelo prof 119 

Ileno. O prof Jonatas, Diretor da DEAC, fez uma reflexão a partir da fala da prof Patrícia. 120 

Segundo ele, o saber implica em algum tipo de vinculação política do indivíduo. Não há como 121 

optar em não se seguir o conhecimento, a ciência, principalmente neste tempo que estamos 122 

vivendo. O diretor ainda pontuou que obedecer a regras, inclusive as sanitárias, possa parecer 123 

imposição autoritária aos estudantes, mas esta narrativa é falsa e perigosa, muitas vezes 124 

utilizada para boicotar medidas protetivas tal como distanciamento e lockdown, em momentos 125 

em que isso é extremamente fundamental. A conselheira Aline (FUP) pediu a palavra para fazer 126 

sua contribuição ao documento. A assistente social sugeriu que no parágrafo 2º do Artigo 1º 127 

conste de que forma será feita a advertência verbal, e que cite o regulamento da Universidade 128 

que dá embasamento à sanção. O Presidente disse que a ideia será incorporada à versão final 129 

do documento. Logo após, ele abriu a votação para conselheiras e conselheiros. Instrumento 130 

de Orientações de Biossegurança para CEU aprovado por unanimidade. Para finalizar, o 131 

Presidente pediu que fosse corrigida a redação do Núcleo de Apoio Socio-Psico-Pedagógico - 132 

NASPP, no documento apresentado pela prof Larissa. Item 05: Indicação de mais dois 133 

nomes para compor a Comissão para revisar a composição da CAC, junto com a prof 134 

Patrícia Pinheiro (IH). Antes de passar para o item de Assuntos Gerais, o Presidente destacou 135 

a necessidade de mais dois representantes para a comissão. A prof Hosana (FCE) se 136 

candidatou a participar, o que foi aceito de imediato pelo prof Ileno. O terceiro conselheiro a se 137 

juntar à comissão foi o prof Rodrigo Rabello (FCI). Item 06: Demandas de estudantes da CEU 138 

- graduação, apresentação da profª Eloísa Pereira Barroso, Diretora de Desenvolvimento 139 

Social (DDS/DAC). Conforme solicitado pela diretora, o Presidente utilizou o item "Assuntos 140 
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Gerais" para incluir a apreciação de documento que trata de dos pleitos de estudantes da 141 

graduação, atendidos pela DDS. A prof Eloísa apresentou a proposta, que inclui três principais 142 

demandas: 1) prorrogação, por mais 15 (quinze) dias, totalizando 30 (trinta) dias corridos, para 143 

que estudantes selecionados para a CEU se apresentem para assinatura de contrato e 144 

ocupação dos apartamentos; 2) prorrogação, por mais 15 (quinze) dias, totalizando 30 (trinta) 145 

dias corridos, para que estudantes aprovados na troca de modalidade Casa do Estudante pela 146 

modalidade pecúnia saiam da CEU e providenciem nova moradia, na área do Distrito Federal; 147 

3) prorrogação, por mais 15 (quinze) dias, totalizando 30 (trinta) dias corridos, para que 148 

estudantes que se formarem ou forem desvinculados dos programas da DDS desocupem os 149 

apartamentos da CEU e procedam à entrega das chaves. Todas as proposições também se 150 

devem ao momento de pandemia, além de regulamentarem prazos e deveres, para que não 151 

haja mais situações de estudantes que migram para o sistema de pecúnia, mas ainda 152 

permanecem morando na CEU por mais quatro, cinco meses, ocorrendo em recebimento de 153 

duplo benefício. Após a instauração de prazos mais regulamentados, em situações como essa 154 

terão de fazer a restituição dos valores recebidos indevidamente ao erário. O Presidente 155 

encaminhou para votação. Proposta aprovada por unanimidade de conselheiros e conselheiras 156 

presentes. Antes de finalizar a reunião, o Presidente agradeceu a presença e o suporte das 157 

intérpretes de libras, tornando possível que o colegiado se torne mais acessível para as 158 

pessoas com deficiência auditiva. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e trinta 159 

minutos, o presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Luciana Pimenta M Pandino 160 

Werneck, Assistente em Administração do DAC, lavrei a presente ata que, depois de lida e 161 

aprovada, será subscrita pelo presidente.                162 

 163 

 164 

Presidente 165 

Ileno Izídio da Costa 166 

(documento original assinado) 167 

 168 

 169 

Luciana Pimenta M Pandino Werneck 170 

        Assistente em Administração do Decanato de Assuntos Comunitários 171 


