Universidade Federal de São Paulo
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
RESUMO DAS REUNIÕES DO CAE

Reunião Ordinária CAE – 27/02/18
 Apresentação da Pró-Reitora de Administração sobre orçamento PNAES e da
Universidade.
o Previsão orçamentária aprovada para 2018 com 1 milhão de reais
complementares a verba PNAES (R$ 9.286.184,00), sendo 6 milhões para o
PAPE e 4 milhões para subsídio no RU.
o Esclarecimentos sobre Recursos Próprios e as dificuldades orçamentárias
que a Unifesp vem enfrentando a partir da redução do financiamento por
parte do MEC.
 Apresentação da Prae do processo de discussão em plenárias em 2017 sobre a
política de permanência e seus editais.
 Apresentação da Prae da proposta de continuidade de atendimento de veteranos e de
ingressantes, nos perfis I, II e III, visando atender a um número maior de estudantes
com pequena diminuição no valor dos auxílios.
 Diante de questionamentos apresentados por conselheiros(as), a Prae esclareceu que
não será possível a manutenção dos auxílios conforme edital 6/2016 até o final da
existência do recurso disponível, prevista para meados de agosto.
 Diálogo e esclarecimentos sobre o item 10.4 dos editais PAPE ingressantes e
veteranos que propõem fila de espera com critérios de priorização. Caso a demanda
por auxílios do PAPE supere a previsão orçamentária do ano vigente, com
finalidade de poder atender, em fluxo contínuo, a estudantes conforme existência de
recursos orçamentários.
 Discordância de estudantes sobre essas propostas e pedidos de esclarecimentos por
parte de conselheiros(as).
 Aprovada por unanimidade a abertura de consulta pública aos editais PAPE e
reunião extraordinária do CAE em 06/03/18. A votação se deu após esclarecimento
de que as propostas da consulta pública que não atenderem ao limite orçamentário
estabelecido não seriam consideradas.
Reunião Extraordinária CAE – 06/03/18
 Apresentação da Prae dos editais Creche, PBP, e PAPE ingressantes e veteranos
com as contribuições dos conselheiros(as) e do processo de consulta pública com 64
sugestões via formulário eletrônico.
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 Edital Creche
o Aprovada alteração do item 1.2, 2.2, 4.2 e supressão do item 9.4 (fila de
espera).
o Edital aprovado com 16 votos favoráveis e 2 abstenções.
 Edital PBP
o Aprovada a alteração do item 1.2.
o Edital aprovado por unanimidade com 18 votos.
 Edital PAPE Veteranos e Ingressantes
o Não houve consenso sobre o item 1.3, que propunha o atendimento do maior
número de estudantes mediante redução no valor dos auxílios; e do item
10.4, que previa fila de espera com critérios de priorização.
Após ampla discussão deliberou-se:
o A pedido de estudantes ocorre a votação em bloco dos editais PAPE
ingressantes e veteranos com duas propostas:
 1. Proposta de estudantes dos dois editais PAPE para o item 1.3:
manutenção dos valores atuais de auxílio do edital de 2016; e com a
supressão do item 10.4 que previa lista de espera.
 2. Proposta da Prae de manutenção da redação dos editais tal como
proposto após consulta pública, ou seja, com pequena redução nos
valores dos auxílios e atendendo a um número maior de estudantes
veteranos e ingressantes, assim como lista de espera com critério de
priorização.
 Foi esclarecido pela Prae que em qualquer das hipóteses a atribuição
dos auxílios dependerá da disponibilidade de recursos orçamentários.
 Esclarecido também que o edital manteve os perfis IV e V.
Resultado da votação: Editais PAPE aprovados em bloco sendo:
Proposta nº 1: aprovada com 16 votos favoráveis;
Proposta nº 2: rejeitada com apenas 1 voto favorável
Abstenções: 1 voto
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