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1

Ata da 1ª reunião ordinária do Conselho de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de São Paulo,

2

realizada em 27 de fevereiro de 2018. Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, no Anfiteatro

3

Térreo Reitoria, localizado na Rua Sena Madureira, 1500, na cidade de São Paulo, reuniram-se os(as) senhores(as)

4

membros do Conselho de Assuntos Estudantis da UNIFESP, sob a presidência de Anderson da Silva Rosa. Estiveram

5

presentes os membros: Alessandra Ramada da Matta, Ana Maria Paes Teixeira Alcântara, Anderson da Silva Rosa,

6

Carolina Ferreira Celeste da Silva, Carolina Matos Barreto, Clinton Auto do Espirito Santo, Emilia Inoue Sato, Ligia

7

Ajaime Azzalis, Fernanda Flavia de Oliveira, Henrique Carrico da Silva, Janine Schirmer, Sylvia Helena Souza da Silva

8

Batista, João Miguel de Barros Alexandrino, Luciane Portas Capelo, Maisa Francisco, Maria Angelica Pedra Minhoto,

9

Mariangela Graciano, Marina Oliveira de Souza Dias, Odair Aguiar Junior, Patricia Miranda Pinto, Pedro Levit

10

Kaufmann, Silvana Zajac, Vanessa Ribeiro Neves, Vania D Almeida. Justificaram ausência e não foram substituídos:

11

Horacio Hideki Yanasse, Itale Luciane Cericato, Luzia Fatima Baierl, Zila Van Der Meer Sanchez Dutenhefner. Não

12

justificaram ausência: Ana Lucia de Moraes Horta, Beatriz Amaral de Castilho, Camila Dias do Nascimento, Douglas

13

Mendosa, Fernando Luiz Affonso Fonseca, Henrique Jorge Guedes Neto, Janes Jorge, Julio Cesar Zorzenon Costa,

14

Luciana Massaro Onusic, Magali Aparecida Silvestre, Maria Ines Badaro Moreira, Maria Magda Ferreira Gomes

15

Balieiro, Marina Pereira de Almeida Mello, Pedro Jose Naoum Mattos, Regiane Albertini de Carvalho, Rosana Fiorini

16

Puccini e Sergio Luiz Domingues Cravo. Participaram da reunião como convidados estudantes de todos os campi.

17

Tendo os senhores conselheiros assinado a folha de frequência, iniciou-se a reunião. EXPEDIENTE: 1. INFORMES

18

DA PRAE E DE SUAS COORDENADORIAS, DOS NAES, DAS COMISSÕES DA PRAE E DOS

19

CONSELHEIROS DO CAE: O Presidente iniciou a reunião agradecendo a participação de todos os presentes em

20

especial dos(as) estudantes. Em seguida, iniciou os informes: A Prae e a Prograd trabalharam em conjunto para receber

21

os(as) estudantes ingressantes com deficiência. Explicou que em 2017 foi criada uma comissão central de acessibilidade

22

e inclusão. Informou que na primeira chamada de matrículas, houve 22 estudantes ingressantes com deficiência.

23

Aproveitou a oportunidade para parabenizar a iniciativa dos(as) estudantes do campus São José dos Campos por

24

organizarem um vídeo de boas-vindas aos ingressantes com deficiência. Agradeceu também a mobilização de todos os

25

servidores que estiveram envolvidos no acolhimento dos(as) ingressantes com deficiência em todos os campi.

26

Comunicou que antes da apresentação sobre o orçamento da Prae, a ser conduzida pela Pró-Reitora de Administração,

27

Sra. Tânia Mara Francisco, submeteria ao CAE as homologações indicadas na Ordem do Dia para em seguida ter a

28

apresentação do orçamento e dos editais. ORDEM DO DIA: 1. Homologação da Profa. Dra. Juliana Garcia

29

Céspedes como Coordenadora de Ações Afirmativas e Políticas de Permanência: comunicou o desligamento da

30

Profa. Dra. Maria Liduína de Oliveira e Silva da Coordenadoria de Ações Afirmativas e Políticas de Permanência, cargo

31

ocupado desde 2015, agradecendo-a pelo trabalho realizado nesse período. Apresentou o currículo da Profa. Dra.

32

Juliana Garcia Céspedes. A homologação foi aprovada com duas abstenções. 2. Homologação da Enf. Danila Cristina

33

Paquier Sala como Coordenadora de Apoio Pedagógico e Atividades Complementares: após apresentação do

34

currículo da Enf. Danila Cristina Paquier Sala, a homologação foi aprovada com duas abstenções. 3. Homologação da

35

Profa. Dra. Ana Lucia de Moraes Horta como Coordenadora do NAE campus São Paulo: o Presidente agradeceu

36

à Profa. Dra. Sue Yazaki Sun pela sua atuação e trabalho enquanto esteve à frente do NAE campus SP. Em seguida,
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apresentou o currículo da Prof. Dra. Ana Lucia de Moraes Horta, indicada pela congregação do campus SP para função

38

de coordenadora do NAE. A conselheira Maria Angélica P. Minhoto solicitou esclarecimento: “se a professora em

39

questão já foi aprovada pela congregação do campus qual o motivo de homologação pelo CAE?”. O Presidente

40

informou que conforme o regimento da PRAE, os(as) coordenadores(as) dos NAEs são indicados(as) pela Congregação

41

ou pelo Conselho de Campus e submetidos à homologação dos(as) conselheiros(as) do CAE. Colocada em votação, a

42

homologação foi aprovada com uma abstenção. 4. Homologação Profa. Dra. Marina Pereira de Almeida Mello

43

como Coordenadora do NAE campus Guarulhos: o Presidente fez seus agradecimentos à servidora Mariana Puridade

44

Marques da Silva pela atuação como coordenadora do NAE Guarulhos nos últimos três anos. Apresentou a Profa. Dra.

45

Marina Pereira de Almeida Mello que agradeceu a oportunidade de assumir a coordenação do NAE, algo que

46

considerou um grande desafio e aprendizado. Colocada em votação, a homologação foi aprovada com uma abstenção. O

47

Presidente retomou os informes chamando à mesa a Pró-Reitora de Administração para a apresentação da atual situação

48

orçamentária da Prae. Após a apresentação, a Pró-Reitora esclareceu que a verba do PNAES para 2018, R$

49

9.286.184,00 (nove milhões, duzentos e oitenta seis mil e cento e oitenta quatro reais), não seria suficiente para os

50

gastos já previstos para o ano corrente. A proposta aprovada no COPLAD estabeleceu aproximadamente R$

51

6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais) para auxílios de permanência estudantil, R$ 3.000.000,00 (três milhões

52

de reais) e o complemento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) com recursos próprios, referentes a convênios que a

53

universidade possui, totalizando R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para o restaurante universitário. A Sra.

54

Tânia se colocou à disposição para esclarecimentos. O estudante Vinícius fez questionamento referente aos valores

55

apresentados. A sra. Tânia esclareceu que a Unifesp iniciou o ano de 2018 com notas a pagar referentes aos meses de

56

novembro e dezembro de 2017. Frisou que até a atual data, a universidade contava somente com 60% do orçamento

57

liberado e esclareceu que este um milhão foi estudado e negociado com os diretores de campi. Novamente, a Sra. Tânia

58

ressaltou que a permanência estudantil estava sendo priorizada na Unifesp. Ressaltou também que a política de

59

assistência estudantil criada pelo governo não possui orçamento compatível com a necessidade, mas a universidade tem

60

se empenhado ao máximo com as cobranças junto ao MEC. A estudante Vitória do campus Guarulhos questionou a

61

mesa sobre como os recursos próprios estão sendo administrados e se não havia possibilidade de aumento neste um

62

milhão de reais. A Sra. Tânia explicou que recursos próprios são as arrecadações, como por exemplo, as taxas de

63

vestibular e concursos públicos, repassadas para as empresas e pessoas que atuaram na realização desses vestibulares e

64

concursos. No momento, esse dinheiro utilizado para cobrir a assistência estudantil vem do convênio da Universidade

65

com o Banco do Brasil. O Presidente agradeceu aos esclarecimentos da Sra. Tânia e iniciou a apresentação das

66

propostas dos editais, mas antes explicou que não foi possível o lançamento dos editais em dezembro em decorrência do

67

processo de reanálise em andamento, previsto no edital vigente aprovado em 2016. A reunião do CAE estava

68

acontecendo no fim do mês devido ao feriado de carnaval e também por ter esperado a aprovação do orçamento no

69

COPLAD no último dia 20 de fevereiro. O Presidente apresentou os valores disponibilizados para os editais e os

70

gráficos do crescente aumento no número de auxílios do último ano. Fez comparações com os auxílios oferecidos por

71

outras universidades. Em seguida, apresentou as propostas de Editais. Edital PBP: ainda atende uma parcela dos

72

estudantes com perfil de vulnerabilidade socioeconômica dos cursos com mais de cinco horas diárias, mas, a partir de
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2016, o MEC estabeleceu que o Programa só podia incluir novos estudantes das etnias indígenas ou quilombola. Edital

74

creche: surgiu da necessidade administrativa de separar o auxílio creche dos demais auxílios com avaliação

75

socioeconômica. Tal edital irá permanecer aberto o ano todo e o (a) estudante pode requisitá-lo a qualquer momento,

76

diferente do edital PAPE que tem datas previstas para entrega dos documentos. Editais PAPE veteranos e ingressantes:

77

o atendimento de veteranos e de ingressantes nos perfis I a V, beneficiando um número maior de estudantes, necessitaria

78

de uma pequena diminuição no valor dos auxílios vigentes, de modo a não ultrapassar o limite orçamentário de R$

79

6.200.000,00. O Presidente apresentou os cálculos utilizados na nova proposta, comunicou também que até o dia 20 de

80

março seriam publicados o resultado da reanálise e a lista de espera. Após, seguiria a análise dos ingressantes e dos

81

veteranos não beneficiários de auxílios ou bolsa. Foram abertas as falas para os(as) conselheiros(as) e estudantes.

82

Os(As) estudantes se colocaram contra os editais e solicitaram que a mesa estivesse aberta para novas propostas de

83

editais. Os(As) conselheiros(as) encaminharam pedidos de maior tempo para esclarecimentos. A conselheira Maria

84

Angélica P. Minhoto encaminhou a proposta à mesa para que fosse aberta uma consulta pública para os editais e um

85

CAE extraordinário para apreciação das sugestões. A mesa acatou a proposta e abriu votação, aprovada por

86

unanimidade. Assim, o Presidente encerrou a reunião com os encaminhamentos de abertura online de consulta pública

87

aos editais propostos a partir do dia 27/03 até a zero hora do dia 04/03. Ficou agendada uma reunião extraordinária do

88

CAE para a próxima terça-feira, 06 de março, tendo como pauta a apresentação das propostas encaminhadas aos editais

89

e a votação dos mesmos. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião às 12:35 horas, agradecendo a

90

presença de todos. Para constar, eu, Janaina Rusteika, secretária, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será

91

assinada por mim e pelo Presidente do Conselho.

92
93

Prof. Dr. Anderson da Silva Rosa (Presidente) ____________________________________________

94

Janaina Rusteika (Secretária) ______________________________________________
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